






รายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศกึษา ประจาํปีการศกึษา 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รอบ 1 ) การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั�งที� 1

ลําดับ เลขที�ผู้สมัคร ชื�อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา

1 611000018 นาย ธนวฒัน์ วงษ์สดุ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

2 611000023 น.ส. มารียา สาลี อตุสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

3 611000024 นาย คณุากร โฆสิตสกลุ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

4 611000027 น.ส. ปัณฑารีย์ บญุเกียรติบตุร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภมูิสถาปัตยกรรม

5 611000032 น.ส. กฤติยาณี พนัธุ์โสวรรณ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

6 611000042 น.ส. ราโมน่า บราว เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

7 611000048 น.ส. พชัราภา ขําคม อตุสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

8 611000057 นาย ภมูิรพี ศิริพละ วิทยาลยันาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวสัดนุาโน

9 611000061 นาย ทวิภมูิ ปิณฑมาน เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา)

10 611000068 น.ส. เบญจวรรณ เอมอิ�ม วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

11 611000071 น.ส. ธญัพิชชา ปิติลุ เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

12 611000075 น.ส. จนัทร์ทิมา อิ�มจิตร ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

13 611000076 น.ส. นภสัวรรณ ศภุลกัษณ์วรกลุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

14 611000080 น.ส. ธญัวลยั ดิฟิดิ วิทยาศาสตร์ เคมีสิ�งแวดล้อม

15 611000083 น.ส. องัคณา หงษ์โต ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

16 611000093 นาย รัตนโชติ ยินสตูร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

17 611000097 น.ส. นฤสรณ์ รัตนะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ

18 611000102 น.ส. ชนนิกานต์ เรืองศรี วิทยาศาสตร์ จลุชีววิทยาอตุสาหกรรม

19 611000103 น.ส. พรพิชชา มั�งมีผล วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

20 611000116 นาย พีรวิชญ์ สมัฤทธิ� วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

21 611000119 นาย ชยพล ปิ�นทอง การบริหารและจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ

22 611000132 น.ส. ทิพย์สดุา เสนา ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)

23 611000136 น.ส. พรลภสั อวสัดาพร สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบสนเทศสามมิติ

24 611000138 น.ส. ฉตัรฑริกา สีมาเพียงบญุ อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

25 611000140 น.ส. ธาริณี โตมานิตย์ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

26 611000141 น.ส. ธญัวรัตม์ ไพรสนต์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

27 611000143 น.ส. นฤมล สา่รือ วิทยาศาสตร์ เคมีสิ�งแวดล้อม

28 611000145 น.ส. อรนิช ศรีคําเวียง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

29 611000151 น.ส. จตทิุพย์ รสทิพย์ การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

30 611000152 น.ส. กิตติยา ทวีสินประศาส์น สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

31 611000153 น.ส. อารยา เผือกสี ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

32 611000160 น.ส. พิศธิดา อะมหูะมดัประเสริฐ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

33 611000162 น.ส. ภทัรนนัท์ พทุธสงัฆ์ วิทยาลยันวตักรรมฯ วิศวกรรมระบบการผลิต

34 611000163 น.ส. ชลธิชา หลงน้อย เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

35 611000167 น.ส. วรวรรณ์ รักษ์ศิริ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

36 611000168 นาย ศิรณฐั จิรายดุลุย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

37 611000177 น.ส. ชลิตา นิรามิษ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

38 611000180 น.ส. ชญัญา จนัทร์ช้าง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ

39 611000181 น.ส. ยศวีร์ วงษ์เกษมชยัสิน ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
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40 611000182 น.ส. กวิสรา แสงศิลป์มณี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

41 611000184 น.ส. ธญัลกัษณ์ รินทระ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

42 611000192 น.ส. ธญัชนก ผลเจริญสขุ ศิลปศาสตร์ ภาษาญี�ปุ่ น

43 611000193 น.ส. นภิสรา ปล้องนิราศ วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร เทคโนโลยีชีวภาพ

44 611000207 น.ส. จิตสภุา แซพ่งั สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

45 611000215 น.ส. อนงค์รัก กดุกญัญา วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

46 611000218 นาย สรุวีร์ เทศกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

47 611000221 น.ส. นภาพร ตั �งพาณิชย์กิจ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

48 611000223 น.ส. วชิรญาณ์ ธนบตัร วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมพลงังาน

49 611000227 น.ส. ภณัฑิรา บญุประภากร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

50 611000230 นาย ธนมงคล จิระชนากลุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภมูิสถาปัตยกรรม

51 611000231 น.ส. ณฐัณิชา ตนัสขีุ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)

52 611000239 น.ส. วาสนา สินสนุนัท์ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

53 611000245 น.ส. ฐานิกา ผดงุสมยั สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

54 611000247 น.ส. กนัติชา มณีกลุ วิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์

55 611000256 น.ส. ปาลิตา พนัธ์สขุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

56 611000257 น.ส. พรกมล ดิษสงวน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวสัดุ

57 611000266 น.ส. สนิุสา สงัข์สม วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร เทคโนโลยีการจดัการผลิตพืช

58 611000267 น.ส. ธญัสร แสงแก้ว วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

59 611000273 นาย พิพชัร์พงศ์ แพพ่วง วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

60 611000277 น.ส. กรรณิการ์ อุ้ยเพชร อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

61 611000281 นาย สรวีย์ แก้วประเสริฐ การบริหารและจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ

62 611000287 น.ส. กฤตลกัษณ์ กาทอง สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

63 611000288 น.ส. นภาวรรณ ถมมา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

64 611000290 น.ส. จินดาภรณ์ บญุปลกู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

65 611000306 นาย วงศพทัธ์ วิชยัพนัธ์ วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

66 611000307 นาย พชต ชยัคชบาล สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

67 611000312 นาย รัฐศิลป์ โพธิ�ประพนัธ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบสนเทศสามมิติ

68 611000316 น.ส. ตยาคี เจตน์ตระกลูวิทย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

69 611000328 น.ส. อนนัตญา พฒัน์เจริญ วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 

70 611000330 น.ส. ภณัฑิรา วงศ์ทอง ศิลปศาสตร์ ภาษาญี�ปุ่ น

71 611000337 น.ส. อาภากร นวลแก้ว วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

72 611000339 น.ส. สธิุมา สดุไวยนต์ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

73 611000351 น.ส. ภทัรสิริ สจํุานงค์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 

74 611000354 นาย ธีรัช ภทรศิริพงษ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล

75 611000368 น.ส. สิริกมล เกื �อประจง ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)

76 611000369 น.ส. อารยา บญุธรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

77 611000372 นาย ศภุณฐั ภาวิจิตร วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

78 611000378 นาย ก่อกิจ กาญจนพาสน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
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79 611000380 น.ส. วิไลวรรณ จนัทร์ฉาย ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)

80 611000383 นาย อนชุา ธงอาษา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมปิโตรเคมี

81 611000384 นาย วฒัญ์กานต์ พานิช วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

82 611000386 น.ส. อริสศรา อมาตยกลุ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

83 611000390 นาย วรากร แก้วมาคณู สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 

84 611000392 นาย อนัวาร์ วงษ์ทวีทรัพย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

85 611000397 นาย กฤษณะ เซง่ย่อง วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

86 611000402 นาย สิรวิชญ์ ลิมปิวิลาศ วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

87 611000410 น.ส. กาญจนา หีตชะนา วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรฯ

88 611000412 นาย ศภุพิชญ์ สขุะ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

89 611000414 น.ส. ชาลิณี กนัเทพา วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 

90 611000425 น.ส. พธิุตา นนทพฒัน์ อตุสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

91 611000428 น.ส. มนนัญา มานะผล เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

92 611000429 น.ส. ศศิกานต์ ยอดมี วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

93 611000432 น.ส. กนัตา สดใส สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

94 611000446 นาย ภวูทิตต์ สมัมาวิวฒัน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

95 611000449 น.ส. พรภิภา ก้อนแดง ศิลปศาสตร์ ภาษาญี�ปุ่ น

96 611000454 น.ส. สกาวรัตน์ ปานดวง วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรฯ

97 611000466 น.ส. สาธิตา ศรีทอง เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง

98 611000473 นาย จิรัฐ ทองเพ็ง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

99 611000479 น.ส. กมลนทัธ์ โอสถประสิทธิ� สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

100 611000485 น.ส. พิทยารันต์ เขตตรีจกัร์ เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง

101 611000494 น.ส. กลัยานี วงษ์วิจารณ์ วิทยาศาสตร์ เคมีสิ�งแวดล้อม

102 611000499 น.ส. ธนภรณ์ สมจิตต์ วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

103 611000502 น.ส. ชติุรัตน์ ชชูะเอม วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

104 611000504 นาย ธนพล รุ่งโรจน์ วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

105 611000506 น.ส. พชัราภา กิติมา วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

106 611000507 นาย ณทัน์ ซาโต้ วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

107 611000512 น.ส. ชลกมล คองประชมุ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (โรคพืช)

108 611000517 น.ส. กวิสรา คําธะนะ อตุสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

109 611000526 นาย วรากร สิทธิเนตรสกลุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

110 611000529 นาย นนทวฒัน์ สทุธิกรณ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

111 611000530 น.ส. นฤสรณ์ แสนสขุ อตุสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

112 611000531 น.ส. สปุรียา ไกรเทพ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

113 611000533 น.ส. จิดาภา กรุณายิ�งพนัธ์ เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

114 611000540 น.ส. พรนภสั สมัมาเลิศภณัฑ์ อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

115 611000541 นาย เจษฎากร มว่งคุ้ม ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

116 611000546 นาย วศชาติ แพรกทอง วิทยาลยันาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวสัดนุาโน

117 611000548 น.ส. นํ �าฝน ศรีชนะวฒัน์ อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
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118 611000552 น.ส. ชนิกา ตุ๊หมาด วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

119 611000565 นาย เรือรบ นิลนิมิตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

120 611000568 น.ส. ภทัรนนัท์ จนัทร์ชอน เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

121 611000580 น.ส. สนิุสา โสภณมณี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

122 611000588 น.ส. พธิุตา กลุภารัชต์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

123 611000596 น.ส. โยษิตา มนัจหนุา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

124 611000599 นาย ณพรรดิ ราชมนตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

125 611000604 น.ส. พลอยไพลิน ผลานิสงค์ อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

126 611000613 นาย อดิศร ทาตะนาม เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา)

127 611000620 นาย สรวีย์ บําเพ็ญกิจ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

128 611000622 น.ส. ญาศิณี แซอ่ึ�ง สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

129 611000627 นาย ขวญั เรซมั เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

130 611000629 นาย ศรัณย์ ขนัตี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

131 611000631 น.ส. สาธิตา กบัปะหะ วิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์

132 611000635 น.ส. อจัจิมา อินทฉิม สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 

133 611000639 นาย ธนพล กฤตินดัดากลุ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

134 611000660 นาย อมฤต นนัทภกัดิ� เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

135 611000661 นาย ณฐัพงศ์ สิตตะพงษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมลูและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

136 611000662 น.ส. สดุฟ้า วิสทุธิธรรม วิทยาศาสตร์ เคมีสิ�งแวดล้อม

137 611000663 น.ส. ลภสัรฎา ปั �นดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

138 611000669 น.ส. ณฐัณิชา ทวีเงิน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

139 611000680 น.ส. สพิุชญา โพธิ�รอด เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา)

140 611000686 น.ส. เสาวภาคย์ หิรัญชยัพฤกษ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

141 611000691 น.ส. ภทัรศยา ตาทิพย์ อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

142 611000696 น.ส. ธนวรรณ สร้อยเงิน สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

143 611000701 นาย อาทิตย์ ศรีปัตเนตร เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

144 611000712 นาย วชัรพงษ์ หิรัญสขุ เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง

145 611000719 น.ส. ชมพนูชุ อญัญโสภณ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

146 611000726 น.ส. วรรณารักษ์ วงค์จนัทร์เรือง สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

147 611000735 น.ส. กศุลิน ผอ่งขาว สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

148 611000736 น.ส. แพรวภราดา วชัรพงศ์วณิช สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

149 611000739 น.ส. พรพิชา ผอ่งอินทรีย์ วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

150 611000749 น.ส. ศศิกาญจน์ โยธาราษฎร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

151 611000760 น.ส. จินต์จฑุา ปฏิรูปวาที สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

152 611000770 น.ส. สิรียาธร ขนัทะ การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

153 611000776 นาย กิติพงศ์ พวงมาลยั เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

154 611000777 นาย เศรษฐพงศ์ โพธิ�น้อย การบริหารและจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ

155 611000780 น.ส. ณฐัภรณ์ เขม้นกิจ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

156 611000791 น.ส. สิโรบล ประสิทธิ�นอก สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั
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157 611000796 น.ส. สลุลิตา วิเชียรกร วิทยาศาสตร์ จลุชีววิทยาอตุสาหกรรม

158 611000800 นาย อภิสิทธิ� อรุณสิริโชควงศ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

159 611000803 น.ส. วรินทร สวนรวย ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

160 611000817 นาย ชนาธิป อภิรักษ์นสุิทธิ� การบริหารและจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ

161 611000818 นาย สวิตต์ โนจิตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

162 611000820 น.ส. ธนัยพร เพิ�มกิจไพศาล สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

163 611000822 น.ส. พรพิมล ตนัเจริญ วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรฯ

164 611000824 น.ส. ชลลดา เพียสา เทคโนโลยีการเกษตร พฒันาการเกษตร

165 611000833 นาย ณฐัพล ชาวบ้านกร่าง สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

166 611000835 นาย วชิรภิธณิศ ช้างน้อย วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

167 611000836 น.ส. ศกลวรรณ ตระการรังสี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

168 611000837 น.ส. จิตรลดา บนัสงูเนิน สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

169 611000840 น.ส. เฉลิมขวญั ทวีกิติกลุ วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

170 611000844 น.ส. สรุางคนางค์ ปอศรี วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

171 611000853 น.ส. ณฏัฐณิชา น้อยหมอ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

172 611000864 นาย วิศรุต นวลศรี เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

173 611000868 น.ส. ปัทมา บญุเคลือบ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา)

174 611000870 น.ส. กรรวี จนัทร์ไชย สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

175 611000871 น.ส. ชนาภสัร์ วิทยกิจพิพฒัน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

176 611000872 นาย ภาดร พิสทุธิวงส์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

177 611000874 น.ส. จีรวรรณ แก้วสกลุ วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร เทคโนโลยีการจดัการผลิตพืช

178 611000875 น.ส. ปณิชา ประวาลวรรณะ วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

179 611000877 นาย ธนพล โต๊ะทอง ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)

180 611000881 นาย รัฐเดชน์ เลิศผลไพโรจน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

181 611000888 น.ส. ภศัรา ทรัพย์สมบรูณ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

182 611000890 น.ส. อรทยั กีรติอปุถมัภ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

183 611000894 นาย กฤตภาส ตั �งสจัจธรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

184 611000898 นาย ณฐัสิทธิ� เส้นเศษ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

185 611000899 นาย พิพิธพงศ์ จิตภกัดิ�ไทย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

186 611000911 นาย ศิริพล ศาสตร์สงา่ การบริหารและจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ

187 611000913 น.ส. ลลิตา เจียระแม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

188 611000925 น.ส. นฐัวิภา ทาคํา ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)

189 611000930 น.ส. นิชาพฒัน์ เกียรติเขมภสัร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

190 611000935 น.ส. จฑุามาศ บญุญะรังษี ศิลปศาสตร์ ภาษาญี�ปุ่ น

191 611000937 นาย อภินนัท์ สขุบรรเทิง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

192 611000950 น.ส. ภทัรธร ใจยิ �ม สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

193 611000958 น.ส. ธารนริน ถาพร สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

194 611000962 น.ส. ณฏัฐา มณีดวง สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

195 611000964 น.ส. อจัฉรา วงัยาว เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)
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196 611000969 นาย ภริูวจัน์ วิจิตธญัโรจน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

197 611000972 นาย ธนทัเทพ จารวรรณ วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

198 611000978 น.ส. สชุาดา บญุแล สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

199 611000986 น.ส. ธนภรณ์ ใจคํา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

200 611000991 นาย พงศธร สขุสวสัดิ� เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)

201 611001004 น.ส. ปัทมาพร ทองหาร เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (โรคพืช)

202 611001008 นาย ธีรพล ชาติชาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

203 611001013 นาย สวุชัร กิจเจริญ อตุสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

204 611001024 น.ส. วนิศรา พฒุหอม ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)

205 611001025 น.ส. เอมวิกา ภกัดีประชมุ วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรฯ

206 611001032 น.ส. พรหมวรรณ ตีระแพทย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 

207 611001040 น.ส. นภสินธ์ จิตวฒิุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

208 611001047 นาย ปรีดา ไวยเจริญ เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง

209 611001049 น.ส. กณภทัร สนัทนาประสิทธิ� การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

210 611001088 น.ส. พาณี กาญจนพิมล เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

211 611001113 นาย วรพฒัน์ ปักกาเวสา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

212 611001117 น.ส. กชกร สมนาค วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ

213 611001128 น.ส. ชลธิชา รักธรรมนญู สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

214 611001149 นาย พีรณฐั วฒันเสน วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยกุต์

215 611001159 นาย ณฏัฐพล เพ็ชร์เเก้วหนู สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

216 611001174 น.ส. สมฤทยั รักษา ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

217 611001177 น.ส. จรีุรัตน์ ศิลาเลิศ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)

218 611001196 น.ส. ศศิประภา ศรีกาหลง วิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์

219 611001204 น.ส. บญุญิสา เลียวสิริไพโรจน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

220 611001227 นาย อรรณพ ดาวเศรษฐ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

221 611001240 นาย อภิชิต พรมสิงห์ การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

222 611001247 น.ส. อภิญญา วรรณประภา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

223 611001249 นาย ธีรพนัธ์ มีโภคกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

224 611001255 นาย ไพศาล โฉมเชิด เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

225 611001258 น.ส. อภิชญา จนัทะเนตร วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

226 611001260 น.ส. อธิชา หวงัเกษม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

227 611001262 น.ส. สพุตัรา อินพหล ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)

228 611001265 นาย ธรรมสรณ์ ตนัติยาภินนัท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

229 611001270 น.ส. รัศมี สขุสําราญ วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

230 611001271 นาย ภวูฉตัร ขยนัดี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

231 611001279 นาย ธนพล จนัทร์ละออ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

232 611001285 น.ส. สทุธานารถ เขียวขจี เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

233 611001289 น.ส. ธญัวรัตน์ โสภา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมปิโตรเคมี

234 611001290 น.ส. ปภาวีร์ วฒันอาภรณ์ชยั วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์
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235 611001293 น.ส. จฑุามณี ฉลาดถ้อย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

236 611001296 น.ส. อริยารัตน์ อทุยัแพน เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง

237 611001297 นาย ฌาฟิก ระเด่นอาหมดั วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

238 611001298 น.ส. สิรินยา วนัดี เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง

239 611001301 น.ส. นวรัตน์ กศุลจริยากลู วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

240 611001306 น.ส. ธญัรัตน์ คงคาเจริญกลุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

241 611001307 น.ส. ธนัยชนก เกิดมณี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

242 611001315 น.ส. ชมทิศา ผลสขุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 

243 611001318 นาย จกัรพนัธ์ เจริญลาภ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

244 611001326 น.ส. ณฐัสดุา แสนโพธิ�กลาง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอติัโนมติั

245 611001329 น.ส. นริศรา วิเชียรฉาย ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

246 611001332 น.ส. ณชัชลยัย์ พินิจกิจ วิทยาศาสตร์ เคมีสิ�งแวดล้อม

247 611001340 นาย ธเนศ จนัทพยคัฆ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

248 611001344 น.ส. สิริยากร สงัวล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)

249 611001347 น.ส. จิรัฎติกาล นุ่นชู เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

250 611001348 น.ส. ปิยะฉตัร จนัทรวิลาศ วิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์

251 611001351 น.ส. พรปวีณ์ ทรงศิริศิลป์ เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

252 611001353 น.ส. คทัลียา วิรัชศิลป์ วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร บริหารธุรกิจ

253 611001359 นาย พงศธร สมญาณ เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง

254 611001362 น.ส. จรรยา ศรียางนอก ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)

255 611001369 นาย ธนรัตน์ เขตต์สพุรรณ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

256 611001404 น.ส. สิริประภา ก๋าสมทุร เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

257 611001410 น.ส. ไบร์ท วงศ์ผาสกุโชติ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

258 611001412 น.ส. อริสรา มีแต้ม วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมเครื�องกล

259 611001432 นาย ชยัธวชั สวุรรณมณี ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

260 611001440 น.ส. ลาวณัย์ คํานนท์ วิทยาศาสตร์ จลุชีววิทยาอตุสาหกรรม

261 611001445 นาย มาลิก สมนัเลาะ วิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์

262 611001446 น.ส. วารีรัตน ปิ�นการะเกศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

263 611001449 น.ส. ธนิศา วิเชียรศิลป์ เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

264 611001462 นาย ปัณณวิชญ์� ธรรมโรจน์พินิจ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

265 611001464 น.ส. ญาณภา กิตติสิริพนัธุ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

266 611001478 น.ส. เพ็ญเพชร ศิริพนัธุ์ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)

267 611001484 น.ส. อาภารัตน์ ภกัดีโสภณ วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร สตัวศาสตร์

268 611001487 น.ส. ณฏัฐา รัศมี อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

269 611001489 น.ส. ธนชัพร วรวฒันสกลุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

270 611001500 น.ส. บญุญิสา จตวุลย์ั สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภมูิสถาปัตยกรรม

271 611001501 น.ส. ณฐัชยา แอโส๊ะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

272 611001507 น.ส. จฑุามาศ พรมโสภา อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

273 611001515 น.ส. ณินรญา สกลุโพน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร
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274 611001516 น.ส. ธมน เนตรวิเชียร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

275 611001517 น.ส. ชญานิศ พฒันพฒันานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ

276 611001520 น.ส. แพรวมณี วสวุฏัฏกลุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

277 611001521 นาย ณภทัร ก่อวฒิุกลุรังษี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล

278 611001522 น.ส. กฤตติกา บญุยสัสะ การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

279 611001529 นาย ศภุฤกษ์ ทองดี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

280 611001534 น.ส. กิตทิชา ยศแก้ว สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 

281 611001535 น.ส. อรณภคั โลกิจแสงทอง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)

282 611001536 นาย กสิน สรุกิจบวร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

283 611001537 น.ส. อสัรียา หะยีหวงั วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

284 611001538 นาย ภรีู ประดิษฐบญุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

285 611001540 น.ส. ธนภรณ์ อื �อเทียน เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

286 611001543 น.ส. นทัธมน เตียวิไล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

287 611001553 นาย ณฐันนท์ หสับดีสนุทร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมปิโตรเคมี

288 611001561 น.ส. วินิทรา วาสประสงค์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

289 611001570 น.ส. สภุารัตน์ ทองปาน ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

290 611001573 นาย สิทธิโชค นวลคล้าย เทคโนโลยีการเกษตร พฒันาการเกษตร

291 611001590 นาย พิพฒัน์กร อนัมาก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล

292 611001592 นาย วิศรุตม์ จนัทรศิริจนั วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

293 611001599 น.ส. มณธิชา มลูจลุ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

294 611001606 น.ส. ทศันีย์ พกุประทมุ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

295 611001614 น.ส. นารีรัตน์ บํารุงรักษ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ

296 611001620 น.ส. อภสัรี มีแก้ว เทคโนโลยีการเกษตร พฒันาการเกษตร

297 611001621 น.ส. ณฐักฤตา หงสกลุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

298 611001623 นาย ธนภสั วิเชียรกลัยารัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

299 611001630 น.ส. จฑุามาศ เมืองใจ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

300 611001633 นาย ณฐันนท์ รังสีสกลสวสัดิ� วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

301 611001637 นาย รณกฤต บวรธนสาร ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)

302 611001640 นาย กฤตภาส ฉายายน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

303 611001643 นาย ทศวรรษ ตั �งต่อต้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

304 611001652 น.ส. ไรวินทร์ ทองคํา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

305 611001653 น.ส. ธนญัพร สาธิตะกร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภมูิสถาปัตยกรรม

306 611001657 น.ส. อาริยา อุน่ใจดี ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

307 611001669 น.ส. จนัทร์เพ็ญ อินทะโก วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร บริหารธุรกิจ

308 611001676 น.ส. เกศกนก คงสนิท การบริหารและจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ

309 611001685 น.ส. จรรยพร อินทร์เจริญสขุ ศิลปศาสตร์ ภาษาญี�ปุ่ น

310 611001704 นาย ปัถย์ อดุมลกัษณานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

311 611001708 นาย ธชักฤช ชวินอาภาภทัร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

312 611001709 นาย ธนวรรษ บํารุงวงษ์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยกุต์
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313 611001721 น.ส. ณฐัชยา ฉิมปลอด สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

314 611001735 น.ส. สนิุสา วงศ์อามาตย์ วิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์

315 611001762 น.ส. ฐิตานนัท์ อนนัต์สินพนู สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 

316 611001764 นาย เฉลิมชาติ คงไทย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

317 611001770 น.ส. โชษิตา คณุวิริยะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)

318 611001771 นาย ธยศทรณ์ ไวยฉยัยา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)

319 611001773 น.ส. ประภสัสร ปั�นเมืองปัก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

320 611001774 น.ส. สศิธรณ์ ไชยศร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสารสนเทศ

321 611001775 น.ส. ภทัรานิษฐ์ อว่มอําไพ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

322 611001778 นาย ชนิตพล ขาวสขุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

323 611001779 น.ส. ปัญจวาส ออง สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

324 611001782 นาย กิตติณฏัฐ์ เอี�ยมธนากลุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

325 611001783 นาย ฐณดล อารีพิทกัษ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

326 611001784 น.ส. มณีพรรณ สงวนศกัดิ� วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ

327 611001785 น.ส. ธมลวรรณ วิมลรัชตาภรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนสง่ทางราง

328 611001788 น.ส. กณัฑ์สินี วงษ์สนิท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

329 611001792 นาย พนักรณ์ กาญจนไพศาล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

330 611001793 น.ส. กฤษณา ดีคํา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

331 611001797 น.ส. ณฐัณิชา เพชรรักษ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

332 611001799 น.ส. โยษิตา แจ่มสวา่ง ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

333 611001803 น.ส. ฐิติพร สละชีพ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวสัดุ

334 611001805 นาย สชุาครีย์ ดงัไธสง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

335 611001806 น.ส. อาริยา แก้วเครือศรี วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

336 611001807 น.ส. ศริญญา ตุ้มสวุรรณ์ วิทยาลยันาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวสัดนุาโน

337 611001819 น.ส. อษุณี บางใหญ่ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

338 611001829 น.ส. พรรณพชัร ธนากรรฐ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

339 611001833 น.ส. ชลิดา บญุชวูงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล

340 611001838 น.ส. เขมิกา อาจปาสา ศิลปศาสตร์ ภาษาญี�ปุ่ น

341 611001839 น.ส. พิมพ์ชนก ขติัยะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

342 611001842 นาย ธีระพฒั เตียงกลู วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

343 611001846 นาย ปรมตัถ์ ลนุดาพร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

344 611001847 น.ส. จิดาภา บรรจบผล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

345 611001851 น.ส. ธนนนัทื ตนัพฒัน์อนนัต์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)

346 611001856 น.ส. ณิชาพร อินทร์นา เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

347 611001858 น.ส. สรัุชวดี คงจา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ

348 611001861 นาย กฤษฏิ� สาริกานพคณุ วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

349 611001867 น.ส. ชนิกา เกณฑ์ทา ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

350 611001873 น.ส. อรัญญา เจียมประสตูร เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

351 611001875 นาย สภุกิจ น่าชม เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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352 611001876 น.ส. กญัญาณฐั นาคู สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

353 611001878 นาย นรัชฌา เสถียรปกิรณกร วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

354 611001888 น.ส. ศภุกานต์ เพ่งแพ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

355 611001890 นาย คณาธิป จิตรวศินกลุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

356 611001897 นาย ณภทัร จิรังกาญจนา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนสง่ทางราง

357 611001903 น.ส. ปฏิมาพร เพชรมณีแสงเงิน การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

358 611001904 น.ส. ชติุกาญจน์ เจริญสขุ เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

359 611001909 น.ส. วิภาดา แสนบตุร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

360 611001913 น.ส. จฬุาภทัร คํารศ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

361 611001915 น.ส. ดสุิตา โต๊ะมิ อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

362 611001916 น.ส. พณัณิตา ตรางา ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)

363 611001917 นาย ภทัราวธุ เพ็ชรดี วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมเครื�องกล

364 611001923 นาย สิทธิรักษ์ สงัฆรักษ์ วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

365 611001925 น.ส. โสภิตา เอี�ยมจุ้ย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

366 611001926 น.ส. วริศรา สงัข์ประสิทธิ� สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

367 611001938 น.ส. จิตรลดา ศรีลาโชติ ศิลปศาสตร์ ภาษาญี�ปุ่ น

368 611001944 น.ส. พิมพลอย ทรัพย์เจริญ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

369 611001948 นาย สนัติสขุ ภมรศิริ ศิลปศาสตร์ ภาษาญี�ปุ่ น

370 611001956 น.ส. นิธิภา กฤษณาวารินทร์ เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง

371 611001958 น.ส. ธนัยมยั วดัเขียว สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 

372 611001959 น.ส. เขมจิรา ไพฑรูย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 

373 611001968 น.ส. วรนิษฐ์ รังสีวรรธนะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 

374 611001974 นาย ภทัร ธํารงค์สกลุศิริ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

375 611001978 น.ส. กิตตินนัท์ ตนัตยานนท์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 

376 611001983 นาย ภคิณ ตญั�ไูพบลูย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

377 611001984 นาย ภานรัุศมิ� จฑุาภกัดีกลุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 

378 611001996 นาย ปรมินทร์ อทุธโยธา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

379 611002008 น.ส. ธญัชนก ใจเพียร อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

380 611002024 นาย ณฐัภทัร โกสีย์ วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

381 611002026 น.ส. ไพลิน ธิราศิริพร วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมเครื�องกล

382 611002028 นาย สรัล มีนชยันนัท์ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)

383 611002029 น.ส. จารุวรรณ อ้อนวอน การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

384 611002031 น.ส. นภิสา ศภุนนัธร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

385 611002035 นาย จามินทร์ ปาปะเถ วิทยาศาสตร์ เคมีสิ�งแวดล้อม

386 611002038 นาย ชนสัพงศ์ พรหมสินธุ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

387 611002044 น.ส. อยัลดา เกื �อกลู ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)

388 611002062 นาย บญัชา บวัพรม วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมเครื�องกล

389 611002063 น.ส. เจนนิสสา ตริยางกรูศรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

390 611002064 นาย อนกุลู ก้อนดกุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี



รายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศกึษา ประจาํปีการศกึษา 2561
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รอบ 1 ) การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั�งที� 1
ลําดับ เลขที�ผู้สมัคร ชื�อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา

391 611002070 น.ส. ณฐันรี เลิศประเสริฐสขุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

392 611002071 น.ส. กานต์ชนก จิตกระจ่าง ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

393 611002084 น.ส. อารียา ทีนารัตน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

394 611002089 น.ส. นฤมล ภคพงศ์พนัธุ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

395 611002098 นาย สรวิชญ์ พลูเกตุ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

396 611002102 นาย ปวเรศ เกิดมงคล การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

397 611002112 นาย พนธกร พงศ์สถิตสิริ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

398 611002122 น.ส. ฐิติยา กรรมจนัทร์ วิทยาศาสตร์ เคมีสิ�งแวดล้อม

399 611002138 นาย เทพนรินทร์ คุ้มภยั อตุสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

400 611002139 นาย ธนดล ขนัธวิธิ วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

401 611002141 น.ส. สพิุชชญา มีพิษ การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

402 611002146 น.ส. ศิริลกัษณ์ แสงลํ �า วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

403 611002154 น.ส. มลัลิกา แก้วนาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

404 611002157 น.ส. ธนัยพร เศรษฐ์ทอง ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

405 611002161 น.ส. อชิรญา วารีศรี ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

406 611002178 น.ส. อารยา ขําวิไล วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

407 611002179 นาย ชเูกียรติ ปิชมุแสง ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)

408 611002188 นาย พงศ์ธร สมปาง สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

409 611002190 นาย ภชิูต รุ่งระวิ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

410 611002200 น.ส. ณวรีย์ เทียบชยั ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

411 611002211 น.ส. ชลธร ศิริคปุต์ การบริหารและจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ

412 611002212 น.ส. กญัญ์วรา อาณาเขตต์ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

413 611002217 นาย กฤติน เอื �อจารุพร สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

414 611002219 นาย กีรวิชช์ ศรีสคุนธ์ วิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์

415 611002231 น.ส. ปิยะธิดา สรุะธรรมนิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมลูและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

416 611002237 น.ส. พรรษมน จลุกะรัตน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภมูิสถาปัตยกรรม

417 611002239 น.ส. จิดาภา อาดมั วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

418 611002247 นาย เจตณฐั เสมหิรัญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

419 611002257 น.ส. อสุนา กรเกษม ศิลปศาสตร์ ภาษาญี�ปุ่ น

420 611002268 น.ส. สโรชา วงษ์คําจนัทร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

421 611002274 น.ส. ณิภทัรฌา โตจีน สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

422 611002276 น.ส. จินห์จฑุา โลหิตานนท์ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

423 611002279 น.ส. อทุมุพร จนัทร์อยู่ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

424 611002282 นาย ธิปก แต้มสาระ การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

425 611002288 น.ส. อรุณี มาระโภชน์ การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

426 611002289 น.ส. กฤติมา ดวงสีเสน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

427 611002290 นาย เจษฎา แสนตา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

428 611002299 นาย ธิเบศร์ ชนูวล วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

429 611002304 น.ส. กานต์ชนิต ธญัวฒัน์สวสัดิ� วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี



รายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศกึษา ประจาํปีการศกึษา 2561
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ลําดับ เลขที�ผู้สมัคร ชื�อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา

430 611002309 นาย ศภุวฒัน์ สิงห์ซอม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

431 611002320 น.ส. พิชญ์สินี วิไลจนัทร์ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)

432 611002324 น.ส. ชติุมา หนวูงษ์ วิทยาศาสตร์ เคมีสิ�งแวดล้อม

433 611002325 น.ส. กมลทิพย์ นชุนวล วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

434 611002327 นาย อาภากร อศัวภบูดี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

435 611002330 น.ส. ภารดา อิ�มพิทกัษ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล

436 611002340 นาย ธนาวฒิุ จนัทร์สวา่ง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

437 611002347 นาย ธีรศกัดิ� วงษ์ภู่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

438 611002348 น.ส. มนรดา เพียภเูขียว การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

439 611002349 นาย สรวิชญ์ อศัวศิลปกลุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

440 611002356 น.ส. ธญัวรัตม์ คําเเสน เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา)

441 611002360 น.ส. กลัยาณี ประทมุโถม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

442 611002361 นาย ปฏิภาณ เรืองชยั วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

443 611002362 น.ส. สวุิญชา ทวีวิทย์หิรัญพร การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

444 611002368 นาย พิชิตชยั ขําทบัทิม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

445 611002379 น.ส. พห์ู ตฤษณาภราดร ศิลปศาสตร์ ภาษาญี�ปุ่ น

446 611002381 น.ส. ยอดขวญั ดอนแนไพร การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

447 611002385 นาย เจษฎาพร ไตรวินิจศรีสขุ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

448 611002393 น.ส. จิรัชญา หงษามนษุย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ

449 611002394 น.ส. เบญญาภา โชติชชัวาลวงศ์ อตุสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

450 611002401 น.ส. สิรินทรา ดีพรม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ

451 611002407 น.ส. ญาณิศา บญุมาพึ�ง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนสง่ทางราง

452 611002410 น.ส. ปริญญา โนโชติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

453 611002416 น.ส. กนกวรรณ สีเนย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร

454 611002418 นาย ยศเวธน์ สขุเกษม สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

455 611002422 นาย สหสัวรรษ ลิ�มอสุนัโน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล

456 611002426 น.ส. กลุณฐั มีศรี อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

457 611002430 น.ส. อาทิตยา อุน่โสดา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

458 611002433 น.ส. ญาณิดา กนุโคกกรวด วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวสัดุ

459 611002436 นาย ณภทัร อารยวฒันาพงษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

460 611002440 น.ส. จอมภคั กลา่วปิยะภมรกลุ การบริหารและจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ

461 611002444 น.ส. ปวีณา จําปาศกัดิ� วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

462 611002459 น.ส. ปิยธิดา กํามะณี การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

463 611002460 นาย ชชันนัท์ เหมราช เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

464 611002481 น.ส. สพุรรณิกา สีทองดี การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

465 611002485 น.ส. สพุตัรา ดาภา วิทยาลยันวตักรรมฯ วิศวกรรมระบบการผลิต

466 611002490 น.ส. วรรณสรณ์ จิรวฒันากิตติ วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมเครื�องกล

467 611002493 น.ส. เกษวริน จนัทะรัตน์ วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

468 611002511 นาย ณฐัดนยั โลหะกิจสงคราม วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
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ลําดับ เลขที�ผู้สมัคร ชื�อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา

469 611002522 นาย วิศว ชนะภยั วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

470 611002540 น.ส. กวินนา สืบสวสัดิ� ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)

471 611002541 น.ส. ณฐัณิชา ชมภศูรี การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

472 611002545 น.ส. ภาสินี เลิศจารุวงศ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภมูิสถาปัตยกรรม

473 611002550 น.ส. กมลพรรณ ภิญโญ วิทยาศาสตร์ จลุชีววิทยาอตุสาหกรรม

474 611002567 น.ส. วรรณพร แจงบํารุง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

475 611002569 นาย ภรภทัร วอ่งไวเวช ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

476 611002577 น.ส. อชัฌา วงศ์พิมพ์พระ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ

477 611002585 น.ส. รัตนาภรณ์ ยิ �มช้อย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ

478 611002587 น.ส. ชฏาพร สารินทร์ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

479 611002588 น.ส. อนธิุดา ทองฉวี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมปิโตรเคมี

480 611002594 นาย ธนชาติ สวา่งมกุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

481 611002596 น.ส. อานิตยา กาสา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

482 611002600 น.ส. กวิสรา ถนอม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

483 611002601 น.ส. พิชญา พนัสด วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

484 611002602 น.ส. จารุวรรณ ดําคุ้ม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร

485 611002604 นาย ธญัวรัตม์ กอเจริญเกียรติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล

486 611002605 น.ส. นทัธมน เหมษัฐิติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

487 611002613 น.ส. พิมพ์ชนก ตาละอปุระ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

488 611002615 น.ส. ธิดารัตน์ ปิตะฝ่าย การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

489 611002620 น.ส. กนกวรรณ ยินดีฉตัร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร

490 611002625 นาย ศิลาวฒัน์ มีเหลือ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

491 611002627 นาย ชชัชยัวชั รวมศิลป์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

492 611002629 นาย อภิสิทธิ� รัววิชา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

493 611002631 น.ส. ภณิดา เลก็มั�นคง เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

494 611002632 นาย อาทิตย์ ผลโพธิ� เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

495 611002633 นาย กองทพั ศรีบวั วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

496 611002635 นาย กิตติคม บญุรอด วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

497 611002636 น.ส. ปราณปริยา โสพรรณโชติ ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

498 611002639 น.ส. วรนชุ มีชนะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

499 611002642 นาย จิรายุ อษุณกลุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 

500 611002644 น.ส. ยพุารัตน์ ธญัธนสินไพศาล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

501 611002646 นาย ปัฐวิชญ์ รื�นระเริงศกัดิ� วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวสัดุ

502 611002652 น.ส. ธิญดา พรทวีโชค ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

503 611002655 น.ส. กลัยาวฒั วรสวสัดิ� วิทยาลยันาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวสัดนุาโน

504 611002658 น.ส. สจิุนดา แสงสารวตั วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

505 611002661 น.ส. พลอยไพลิน หมั�นการ วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

506 611002664 น.ส. สภุาภรณ์ ทิศชยั เทคโนโลยีการเกษตร พฒันาการเกษตร

507 611002668 น.ส. จิตตวดี คิดสม เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์
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508 611002678 นาย ทรงวฒิุ โสภถา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

509 611002680 น.ส. พาขวญั เสริมเจริญกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

510 611002694 นาย ศภุสณัห์ ศิลาโรจน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

511 611002696 น.ส. นาเดีย กรเกษม ศิลปศาสตร์ ภาษาญี�ปุ่ น

512 611002703 น.ส. ทิพวรรณ์ กบค้างพลู อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

513 611002705 นาย ธนวฒัน์ นากอก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

514 611002714 น.ส. ดารณี พาณิชย์สงเคราะห์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

515 611002715 น.ส. สิริยากร สนุทรานนัทกลุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

516 611002718 น.ส. วรารัตน์ นํ �าผึ �ง เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง

517 611002721 น.ส. ณฐัณิชา แผพ่รหมเมฆ ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

518 611002722 นาย จาตรุนต์ สขุวฒันกลู วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

519 611002724 น.ส. นิชกานต์ คะโมระวงค์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

520 611002726 น.ส. เจนจิรา ชายทวีป วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ

521 611002730 นาย Sukit sudnan Sudnan สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

522 611002732 นาย ณฐักิตติ� หลวงรามคง เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)

523 611002735 น.ส. กาญจนาภรณ์ บญุปอง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ

524 611002737 นาย บญุญฤทธิ� นวลชนะ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

525 611002739 น.ส. สดุารัตน์ ปันทะนา อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

526 611002746 น.ส. อิสริยาพร นามพิกลุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

527 611002757 น.ส. ชลลดา สีผึ �ง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

528 611002776 น.ส. วรดา เสนาเพ็ง ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)

529 611002777 น.ส. วรพรรณ สขุมัพรรณ์ วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมเครื�องกล

530 611002785 น.ส. พธิุตา ซิมอาจิน ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)

531 611002787 น.ส. อาทิตยาภรณ์ แสนโพธิ� สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

532 611002789 น.ส. ธญัญาภทัร์ สงัข์พนัธ์ อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

533 611002793 น.ส. เสาวลกัษณ์ แก้วสระแสน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ

534 611002796 น.ส. นฤภร บญุพร สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

535 611002805 น.ส. พริมาพร จิตเมต วิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์

536 611002808 นาย ปารเมศ คงเจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

537 611002811 น.ส. ปัณฑิตา สวุดิษฐ เทคโนโลยีการเกษตร พฒันาการเกษตร

538 611002812 น.ส. ธนิตา การะเกตุ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยกุต์

539 611002813 น.ส. ธญัชนก เจียรนยัขจร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

540 611002814 น.ส. สิริลกัษณ์ ปิ�นทอง วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

541 611002816 น.ส. กานต์ศิริ ไกรประดิษฐ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)

542 611002822 น.ส. ภิญญดา ธีระวณิชตระกลู สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

543 611002840 นาย วชิรวิทย์ ชื�นตา เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

544 611002851 น.ส. สพิุชชา แย้มเกษร ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)

545 611002853 น.ส. ภาวิดา พรวนิชเจริญ การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

546 611002867 น.ส. กลุวรางค์ แพ่งกลอ่ม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
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547 611002876 น.ส. คณุาภรณ์ วรวาริท สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภมูิสถาปัตยกรรม

548 611002879 นาย ชิตดนยั เวชสวุรรณกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

549 611002881 นาย วชัรพงศ์ พฒัน์ชู เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

550 611002883 น.ส. รอยพิมพ์ สาริกบตุร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ

551 611002892 น.ส. ภิรัญญา ธญัญาภิรัต วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร สตัวศาสตร์

552 611002893 น.ส. กนิฏฐา ศศิปรียจนัทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

553 611002894 น.ส. สิรีธร พลจนัทกึ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

554 611002901 นาย ธนยทุธ แซฮุ่้ย ศิลปศาสตร์ ภาษาญี�ปุ่ น

555 611002907 นาย พงศธร ผิวทอง เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

556 611002915 น.ส. อคัรนาฏ น้อยเอียด วิทยาศาสตร์ จลุชีววิทยาอตุสาหกรรม

557 611002917 น.ส. อรวรรณ ศรีไสว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

558 611002918 น.ส. สรุดา เทพศกัดิ�ดี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

559 611002919 น.ส. ฐิติวรดา ปันนา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

560 611002922 น.ส. ปาริชาติ พนัธุรัตน์ เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

561 611002925 นาย คมกริช แดงนวล ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

562 611002926 น.ส. ณภทัร จนัทวชัรกลุ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

563 611002927 น.ส. กําไลทิพย์ กิจเอื �อเกษมวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

564 611002929 น.ส. นนัทิยา พุ่มนุ่ม อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

565 611002930 นาย พสิษฐ์ หลกัเมือง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

566 611002933 น.ส. ธิยานนัท์ กลมพนัธ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล

567 611002938 น.ส. รุ่งตะวนั เมฆวนั วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมวดัคมุ

568 611002944 นาย ณทัธนชั ช่วยเรียง สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

569 611002949 น.ส. กานต์มณี จนัทรายวุฒัน์ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)

570 611002951 นาย ลทัธพล แพ่งสภา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

571 611002952 นาย พนัธุ์สรวง พทุธานุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)

572 611002955 นาย ณภทัร บญุเรือง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

573 611002959 น.ส. สวุรรณภา วารีเจริญชยั ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

574 611002964 น.ส. ชติุกาญจน์ อมรประภากรณ์ การบริหารและจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ

575 611002968 น.ส. บษุยรัตน์ สดุสงัข์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

576 611002971 น.ส. ณฏัฐศิริ สดุดวง เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง

577 611002973 นาย พลศาสตร์ ทองประมลู วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

578 611002988 น.ส. อาทิตยา คีรีรมย์ วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

579 611002992 น.ส. ภวิชย์พร จารุประกร เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

580 611002994 นาย อาณฏัฐ์ สวสัดิ�ภมูิ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

581 611002996 นาย ภเูบศ ธราธรชนะกลุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

582 611003005 นาย ภตูะวนั เนาวรัตน์พนมมาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

583 611003007 น.ส. อมุาพร ธนบตัร เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง

584 611003011 น.ส. ลกัษิกา สาระพล เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา)

585 611003016 น.ส. ณฐัชญา สวุรรณธาร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ
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586 611003017 น.ส. สิริกนัยา เกษรพรหม วิทยาศาสตร์ จลุชีววิทยาอตุสาหกรรม

587 611003019 น.ส. วิจิตรา โมลาสขุ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

588 611003022 น.ส. วรรษพร ขนุทร ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

589 611003044 นาย พีระภรณ์ ฉิมแสง การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

590 611003045 น.ส. ธนญัลกัษณ์ อมัระปรุานนท์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

591 611003052 นาย ภทัรธร ศิริวฒัน์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

592 611003067 นาย ธนวตั เพียรชนะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภมูิสถาปัตยกรรม

593 611003069 น.ส. ดวงฤทยั รัตนทมุมา เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

594 611003075 น.ส. ณีรภทัร รากแก้ว เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

595 611003082 น.ส. กิ�งฟ้า ปลื �มภาณภุทัร อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

596 611003084 น.ส. ณฐัพิมล เมธีเจริญวชัร์ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)

597 611003085 น.ส. ธญัชนก ลิ �มอสมัภินกลุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

598 611003087 น.ส. บวรพร โรจนวิภาต ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)

599 611003103 น.ส. ณฐักานต์ สระดิษฐ์ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

600 611003105 นาย Napat Phengsalae วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

601 611003106 น.ส. อญัญา ศิวพรพนัธุ์เลิศ วิทยาศาสตร์ เคมีสิ�งแวดล้อม

602 611003111 นาย ภวูศิษฐ์ วงศ์วสรัุฐกลุ วิทยาลยันาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวสัดนุาโน

603 611003123 นาย ราชวตัร คงเมง่ วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 

604 611003128 นาย วรุต เพชรสวุรรณ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

605 611003132 น.ส. ธนภร ใจหอม ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)

606 611003133 นาย ธนบดี แสงประจง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

607 611003144 นาย พนัศกัดิ� อินทร์ฉํ�า วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

608 611003161 น.ส. ณิศวรา จนัทวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

609 611003168 นาย พิสิฐพงศ์ แสงห้าว สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

610 611003170 น.ส. ศินิทรา พาลกุา เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

611 611003174 น.ส. พทัธ์ธีรา คณุจนัทรโชติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ

612 611003175 น.ส. ธนัยพร แซต่๋อง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)

613 611003179 น.ส. กชกร กองแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

614 611003183 นาย วิธวินท์ เมืองน้อย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

615 611003187 น.ส. กนกพร อดุทา อตุสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

616 611003190 น.ส. กมลวรรณ ไชยวงษ์ฝัน ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

617 611003196 น.ส. ณฐันิชา ลกูรักษ์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

618 611003199 น.ส. ปริชญา โชติรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวสัดุ

619 611003208 น.ส. นาฬิกา ศรีสโุพธิ� วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ

620 611003212 น.ส. นษุบา เขียวนาคู เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

621 611003215 น.ส. สาริสา สมัพนัธ์ศิริกลุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)

622 611003226 น.ส. ณฐินี นนัทวาส วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

623 611003228 นาย วรัญ�ู เหมะธุลิน วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

624 611003234 นาย ธฤต สิทธิยะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
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รอบ 1 ) การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั�งที� 1
ลําดับ เลขที�ผู้สมัคร ชื�อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา

625 611003236 นาย ธนะพฒัน์ พิมพ์เย็น วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

626 611003249 น.ส. ธตรฐ คงมะลวน เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง

627 611003258 นาย ปราชญ์ พิมานพรหม วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

628 611003262 นาย ชาญณรงค์ ผิวทองออ่น วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

629 611003265 น.ส. ปวนัรัตน์ มหิทธิกร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)

630 611003268 น.ส. ชณิตนนัท์ เหมืองจา เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

631 611003269 นาย วงศกร ขาวประเสริฐ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล

632 611003271 นาย ขจร บญุเจริญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

633 611003275 น.ส. ภทัรสดุา ไชยราช วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

634 611003276 น.ส. ณชัชา ฮงทอง เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)

635 611003277 น.ส. ศตพร ด้วงแห้ว ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

636 611003279 น.ส. วชิรญาณ์ พฒันศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการฯ (นานาชาติ)

637 611003295 นาย ธีรภทัร์ ปัญญาเลิศ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

638 611003296 น.ส. ภาอําไพ ซิมตระกลู อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

639 611003301 น.ส. อาทิตยา ประมงัคะตา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล

640 611003308 นาย ศรุต ชวศภุกลุ การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

641 611003309 น.ส. ธนัยพร จําปาเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

642 611003320 น.ส. พรพนิต ชมุศรี วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมเครื�องกล

643 611003321 น.ส. ธญัญาดา ศรีทองคํา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

644 611003330 น.ส. ฐาณิญา สื�อสรรพ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

645 611003339 น.ส. จนัทร์ทิรา ดีทวี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

646 611003340 นาย พงศกร ดงสนัเทียะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

647 611003368 น.ส. เบญจพร อดุมสขุ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา)

648 611003374 น.ส. ชลธิรศน์ รินทะ อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

649 611003377 น.ส. วนิดา จนัทกลุ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา)

650 611003389 นาย ธีรภทัร บญุอิ �ง เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

651 611003408 น.ส. วิริญ พงษ์นเรศน์ ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

652 611003430 นาย สณัหธร ชาญชญานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

653 611003432 นาย อภิสิทธิ� ทบัแสง ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

654 611003433 น.ส. ปานฝัน โชคตรองการกิจ การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต (นานาชาติ)

655 611003435 น.ส. กลุนิดา นนท์ดี ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)

656 611003449 น.ส. กิตติกานต์ มีเสือ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

657 611003451 น.ส. นภทัร์ โรจนวงศ์วรรณ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

658 611003452 นาย กสิวฒัน์ ขาวขนัธ์ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

659 611003459 นาย จิรายุ ไกรเลิศ เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

660 611003471 น.ส. ภิญดา ทองเต็ม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

661 611003474 น.ส. ภมุรัตน์ ทองทิพย์ วิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์

662 611003488 นาย ธชัพิสิษฐ์ ลอ่งดริุยางค์ วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

663 611003494 น.ส. อรวรา ขําวิไล วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์
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รอบ 1 ) การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั�งที� 1
ลําดับ เลขที�ผู้สมัคร ชื�อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา

664 611003495 นาย ธนภทัร โชตน์รุ่งเรือง วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

665 611003526 น.ส. นิชาภา วิทยานกุรณ์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยกุต์

666 611003529 นาย สินสวสัดิ� อภิชยัสมพล เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

667 611003544 นาย อศลย์ อฒุาธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

668 611003550 น.ส. จณิสตา ทรัพย์เจริญกลู วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ

669 611003560 นาย อคัรชา ทองเพชร วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

670 611003576 น.ส. พิมญาดา ฉายประดบั ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)

671 611003585 น.ส. ปณิตา ประกอบแก้ว วิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์

672 611003586 น.ส. มานิตา ฮอนบตุร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ

673 611003591 น.ส. นิมนต์ ฤกษ์มี วิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์

674 611003593 น.ส. กนกพร วงศ์ไวทยากรู International College วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)

675 611003594 น.ส. อวลัณี พนัธ์สิงห์ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)

676 611003620 นาย ธนบดี บญุสมเชื �อ การบริหารและจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ

677 611003624 น.ส. ปาริฉตัร พุ่มหอม วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

678 611003625 น.ส. นิราวลัย์ จนัทแสง เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

679 611003634 นาย ธนบดี ธนทูอง เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

680 611003645 น.ส. ลลัน์ลลิต สมยั วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมปิโตรเคมี

681 611003647 นาย ยสูฟุ ลา่หมาดโดะโสะ วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมเครื�องกล

682 611003649 น.ส. ธิติมา ศรีวราพิทกัษ์กลุ อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

683 611003654 น.ส. นพตัธร เพ็ชรโยธิน วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

684 611003658 น.ส. ชวิศา แก้วกนั เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

685 611003662 น.ส. ปพิชญา พรหมบตุร International College วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)

686 611003667 น.ส. ภทัราพร ชินจิรัฐติกาล การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

687 611003668 น.ส. เกศรินทร์ สวสัดิ�ศรี วิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์

688 611003669 น.ส. อรนชุ ภะวงั วิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์

689 611003681 น.ส. จิณฐัตา สมทุรประดิษฐ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

690 611003685 น.ส. กฤตวรรณ หอมสวุรรณ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)

691 611003686 น.ส. ขนิษฐา วิริยะเดโชชยั ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

692 611003688 นาย ธนโชติ ไพบลูย์วณิชย์กิจ วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

693 611003693 น.ส. อรวินท์ เกตมุา วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

694 611003700 น.ส. นิภาพร ช่วยงาน ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)

695 611003703 นาย วรวฒิุ วิไลวรรณ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

696 611003714 นาย ธนโชคชยั คาคง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

697 611003716 นาย นนทวฒัน์ น้อยโส วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

698 611003719 น.ส. นิรัชดา เหมือนชาติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

699 611003720 นาย วรเลิศ อินนนัทะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนสง่ทางราง

700 611003731 น.ส. นาตยา ยะเลาะห์ เทคโนโลยีการเกษตร พฒันาการเกษตร

701 611003732 น.ส. รวิภา ศิริสมบรูณ์วฒันา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

702 611003740 นาย เมธาสิษฐ์ ดีโท้น สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ
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703 611003742 นาย จิรายุ เอี�ยมโอภาส วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

704 611003745 นาย ธีรวจัน์ ปั�นทรัพย์ชากร สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

705 611003747 นาย เด่นภมูิ ศรีเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

706 611003755 น.ส. เขมจิรา ชยัธชัวาณิชย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)

707 611003760 น.ส. อมัพิกา จีระวฒันกลุ ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

708 611003762 น.ส. ณภทัร ลิ�วเวหา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

709 611003763 น.ส. มณธารัตน์ สง่ศรีแจ้ง สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

710 611003774 นาย พีรวิชญ์ สาแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

711 611003781 นาย กิตติพนัธุ์ ฤทธิเดชรัตน์ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

712 611003784 นาย ณทัพงศ์ อกัษราลิขิตสนัติ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

713 611003804 น.ส. สชุญา ทองรมย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

714 611003820 น.ส. ศกุาญจน์ดา ธนินธนวฒัน์ วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

715 611003824 น.ส. สชุานาฏ ทาทอง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

716 611003826 นาย อธิคม สจิุตรจินดา วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยกุต์

717 611003827 นาย กนัต์กมล มะลิวลัย์ เทคโนโลยีการเกษตร พฒันาการเกษตร

718 611003830 นาย เถาว์วลัย์ ผดงุเวียง วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

719 611003835 น.ส. เรณวุิทย์ ปาลถวลัย์พงษ์ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)

720 611003837 นาย วิษณุ เเสงอรุณ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)

721 611003857 น.ส. อรรดยา สขุเกิด วิทยาศาสตร์ เคมีสิ�งแวดล้อม

722 611003861 น.ส. คนธวรรณ กณัฑชาติ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

723 611003862 น.ส. ชญาภรณ์ บวัลอย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

724 611003866 นาย ภทัรโชติ พฤกษ์จินดา การบริหารและจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ

725 611003867 น.ส. พิมพ์ สภุาษา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

726 611003880 นาย พิสิษฐ์ อสวุพงษ์พฒันา วิทยาลยันวตักรรมฯ วิศวกรรมระบบการผลิต

727 611003881 น.ส. สพุตัรา วงค์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

728 611003886 นาย ศภุฤกษ์ ดีกงั เทคโนโลยีการเกษตร พฒันาการเกษตร

729 611003896 นาย ยศพล วิชามขุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

730 611003897 น.ส. ญาณิกา บญุเรือง วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

731 611003900 น.ส. บณุยวีร์ จรัสจารุมนต์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

732 611003901 น.ส. นิภาพร ตาใส ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

733 611003906 นาย ชาญวิทย์ บษุดี ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

734 611003909 น.ส. ศศิวิมล การุณ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

735 611003911 น.ส. กชกร อรพรตระกลู สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภมูิสถาปัตยกรรม

736 611003920 นาย ศภุกฤษณ์ ตามสีวนั วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสารสนเทศ

737 611003933 นาย ธีรศกัดิ� เชียงหลง ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

738 611003936 นาย นภดล พงษ์สถิตย์ วิทยาลยันวตักรรมฯ วิศวกรรมระบบการผลิต

739 611003947 น.ส. สิรีธร อินธิแสน วิทยาศาสตร์ จลุชีววิทยาอตุสาหกรรม

740 611003954 น.ส. กญัญาณฐั จลุสรุางค์ วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมพลงังาน

741 611003955 น.ส. ปวนัรัตน์ มงคลกิจธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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รอบ 1 ) การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั�งที� 1
ลําดับ เลขที�ผู้สมัคร ชื�อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา

742 611003958 น.ส. สินีนารถ เนตรศิริ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

743 611003969 น.ส. ดาริกา จาระเวชสาร การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

744 611003980 นาย นฎั ประสทธิเกตุ การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

745 611003988 น.ส. เมธาพร เฌอญาดา ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)

746 611003993 น.ส. ทิฆมัพร ท่าฉลาด วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

747 611003997 น.ส. พิมพ์นรี ศิริวิภานนัท์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

748 611004002 นาย ภานวุฒัน์ นากสกลุรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

749 611004003 น.ส. ศิริลกัษณ์ พวัพานิช วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

750 611004008 นาย ชินกฤต วรวฒันานกุลุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตร

751 611004010 น.ส. ภทัรานิษฐ์ มจัฉาเดช อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

752 611004016 น.ส. นนัทิดา วงษ์ต๊ะ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)

753 611004018 นาย ณชัพล ตนัธนสทุธิวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

754 611004019 นาย แดนไท วารีนิล สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

755 611004024 น.ส. เจนจิรา สขุคุ้ม การบริหารและจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ

756 611004026 นาย จิรายุ ยิ �มใหญ่หลวง ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

757 611004033 นาย นิวฒัน์ พานแก้ว วิทยาศาสตร์ จลุชีววิทยาอตุสาหกรรม

758 611004036 น.ส. เมวิกา ทองสมัฤทธิ� วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

759 611004040 นาย ชญานิน นาคะพนัธุ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

760 611004044 น.ส. เนตรติยา สงัฆธรรม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

761 611004054 น.ส. เบญจวรรณ มลูเหลก็ การบริหารและจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ

762 611004055 น.ส. ชนิกานต์ ทองชนัลกุ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

763 611004068 น.ส. ธนชนก คณีุพงษ์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ

764 611004077 น.ส. บษุบา ใจบญุ วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

765 611004096 น.ส. อิศริยาพร จีระยา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ

766 611004110 น.ส. วรรษมน ไชยอปุละ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

767 611004111 น.ส. จนัทะกานต์ วิญญายงค์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

768 611004116 น.ส. ธญัญ์นภสั อริยกลุอญัภทัร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบสนเทศสามมิติ

769 611004117 น.ส. วิสดุารัตน์ รัตนสเุกษม การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

770 611004124 นาย ธรชญาน์ ผะอบเหลก็ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

771 611004129 น.ส. ณชัภคัสรณ์ ปิยะบณัฑิตกลุ วิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์

772 611004132 น.ส. รัชญา พนัธ์หอม เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

773 611004139 น.ส. ศดานนัธ์ ตีวารี การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

774 611004147 นาย จิรพฒัน์ สารกาล วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

775 611004150 น.ส. กรวิกา สขุนิษฐ์ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)

776 611004153 นาย เนติพงษ์ สิงหะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

777 611004159 นาย ณพวิทย์ พินิจทรัพย์สิน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตร

778 611004170 นาย กฤตินนท์ ปรัชญานิพนธ์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

779 611004172 นาย พิสิษฐ์ เรืองวฒันกลุ ศิลปศาสตร์ ภาษาญี�ปุ่ น

780 611004177 น.ส. มชัฌิมาย์ พานิชทนุทบั ศิลปศาสตร์ ภาษาญี�ปุ่ น
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781 611004179 น.ส. นนัท์นภสั เรืองวลัย์ การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

782 611004196 น.ส. อฐัภิญญา เพิ�มพลู สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

783 611004203 น.ส. พลอยงาม ปานชู วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร บริหารธุรกิจ

784 611004209 น.ส. ชลกานต์ แซเ่หีย ศิลปศาสตร์ ภาษาญี�ปุ่ น

785 611004218 น.ส. ยภุาภรณ์ ไชยเดช สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

786 611004221 น.ส. ลีนา งะสกลุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

787 611004222 นาย ภคัพงษ์ รัตนเวชยั ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

788 611004226 นาย กิตติธชั อินทรพิทกัษ์ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

789 611004236 นาย ฐิติโรจน์ รัตนสวุรรณ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล

790 611004237 น.ส. อธิชา เจยัมวิทยานกุลู สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

791 611004243 น.ส. ศภุาพิชญ์ เลาอโศก สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

792 611004250 นาย ภาณพุงศ์ ขนัมณี ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

793 611004252 น.ส. ธนภรณ์ แสนกนัทา วิทยาศาสตร์ เคมีสิ�งแวดล้อม

794 611004253 น.ส. ขวญัฤทยั ผิวลา การบริหารและจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ

795 611004254 น.ส. อรอนงค์ ดอนมอญ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)

796 611004257 น.ส. เนตรณรินทร์ ชาติวงษ์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยกุต์

797 611004260 น.ส. วริศรา กองเพ็ง เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

798 611004263 นาย ธนภทัร กลมเกลียว การบริหารและจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ

799 611004266 น.ส. บษุบา กรรณสตู อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

800 611004272 นาย สรุศกัดิ� สมปู่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ

801 611004275 น.ส. ประวีณ เหลา่พลูทรัพย์ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

802 611004286 น.ส. ชนิกานต์ แสนหวัห้าว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล

803 611004288 น.ส. จิตรภทัร อาดํา เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

804 611004291 นาย คฑาณชั กองผาพา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมลูและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

805 611004302 นาย ธนชั ขนุทอง สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภมูิสถาปัตยกรรม

806 611004313 น.ส. ปาณบญุ พรลกัษณ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

807 611004314 น.ส. ธนภรณ์ โกมล สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

808 611004316 นาย ภคัพล โปยไธสง เทคโนโลยีการเกษตร พฒันาการเกษตร

809 611004335 นาย ธนทตั ทรงเพ็ชร์มงคล International College วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)

810 611004343 น.ส. ศิริพร สระทอง วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมพลงังาน

811 611004344 น.ส. พวงผกา อกัษรสวา่ง การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

812 611004347 นาย นิติกร เถาโต วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

813 611004362 น.ส. สลิตา ธิติอดุมธรรม วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมพลงังาน

814 611004372 นาย รพิรัตน์ แป้นบชูา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

815 611004374 น.ส. รัตนา นามกระโทก เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

816 611004398 นาย วชัรากร แท่นแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

817 611004399 น.ส. พนัธชา ละอองจนัทร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 

818 611004406 นาย พชัร์ชวิชญ์ หมื�นสนุทร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

819 611004407 น.ส. ลดัดาวลัย์ คตุพนัธ์ วิทยาศาสตร์ เคมีสิ�งแวดล้อม
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ลําดับ เลขที�ผู้สมัคร ชื�อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา

820 611004409 น.ส. ณฐัพร กิจานกุลู สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

821 611004410 น.ส. เอมมิกา เสริมโสภณ การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

822 611004417 นาย ศิรณฐั ตรีทรัพย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

823 611004418 น.ส. ศิวาภรณ์ มีโพธิ� เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

824 611004419 นาย จอมชยั มฌีน้อย เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง

825 611004424 นาย วรพล เดียวสริุนทร์ วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

826 611004425 น.ส. วรัญญา หมดันรัุกษ์ ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

827 611004435 นาย ธนัตกานต์ ไชยสอน การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

828 611004436 น.ส. เจนนิสา ทรัพย์อดุม การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

829 611004442 น.ส. ชนกชนม์ ตนัวิเชียร การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

830 611004446 นาย ธนพล มาติกานนท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

831 611004447 นาย นนท์ปวิธ ทนทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

832 611004466 นาย สทุธิพงศ์ สีหะวงษ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

833 611004472 น.ส. นภสร ดอนดง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)

834 611004473 นาย นนัทิพฒัน์ ศรีเมือง วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

835 611004476 นาย อนพุงศ์ ฉิมสขุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

836 611004482 น.ส. รวิสรา ไตรวิลาวณัย์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

837 611004490 นาย ธนกร จําปาวลัย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

838 611004491 น.ส. รัตน์สิริ มากดี วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

839 611004498 นาย ณชัพล ทองจํานงค์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

840 611004507 นาย ชลกร อินทรศรี ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)

841 611004524 น.ส. สชุาฎา ครึนสนัเทียะ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

842 611004526 นาย ภเูบศ อรุณวฒันามงคล เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

843 611004537 น.ส. สธิุวรรณ ศิริลําจวน วิทยาศาสตร์ จลุชีววิทยาอตุสาหกรรม

844 611004547 น.ส. จารุวรรณ อโนดาษ วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

845 611004551 นาย ศิรภพ บรูณะพล ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)

846 611004561 น.ส. นรุูลฮดูา ดือราแม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมปิโตรเคมี

847 611004563 น.ส. มซัยม มะเกะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

848 611004574 น.ส. ติณณา เรืองอไุรฤกษ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ

849 611004580 น.ส. เศณวี สวุรรณมณี สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

850 611004581 น.ส. ริญญ์รภสั โรจน์ปิติพรธนา สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

851 611004585 น.ส. กลัยรัตน์ ไพรพนาพงศ์ วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

852 611004586 น.ส. สปุรียา ผสมทรัพย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

853 611004592 น.ส. เมกี � มีรยอง โรซอง สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

854 611004606 น.ส. นทัช์ชนก กมลรัตนานนัท์ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

855 611004612 นาย เอกณฐั รังสีวรรธนะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

856 611004618 น.ส. ศภุนิดา อินทร์นา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

857 611004631 นาย รัตนโชติ เย็นทั�ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

858 611004634 นาย พลภทัร บณุยาจิณ ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ
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รอบ 1 ) การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั�งที� 1
ลําดับ เลขที�ผู้สมัคร ชื�อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา

859 611004643 นาย ภานพุงษ์ เสมอพนัธ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

860 611004644 น.ส. บษุยา โฮกออ่น สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 

861 611004654 นาย วีรภทัร ผอ่งโสภณ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

862 611004658 น.ส. รัตนาวดี ชยัวฒันากลุกิจ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

863 611004661 น.ส. บญุธิดา พลูพนัธ์ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

864 611004663 น.ส. ศศมนต์ ภวนัธนัยบรูณ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

865 611004667 นาย รัญชน์พล ทองวฒันานนท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

866 611004676 นาย ชาญวิทย์ เศรษฐวงศ์สิน เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

867 611004679 น.ส. นํ �าทิพย์ อนนัทสขุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

868 611004681 น.ส. วรางคณา มสุิกา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

869 611004683 น.ส. พิมพิศา เธียรตระการ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

870 611004694 นาย พรชยั เจียมวิวฒัน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

871 611004720 น.ส. วิภาพร พลวงั ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

872 611004724 น.ส. ณิชา สินสิริถาวร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

873 611004741 น.ส. วีร์สดุา ตงักวย สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

874 611004749 น.ส. เอมรัศมิ� จนัทรทรัพย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

875 611004750 นาย ณฐัวฒัน์ แดงวิไล สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

876 611004754 น.ส. ดลยา ประทงัคํา เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา)

877 611004756 น.ส. กตญัชลี สญัญากิจ การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

878 611004761 น.ส. สรัลชนา ยิ �วประพนัธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

879 611004762 นาย กาญจน์ชนน หอมสคุนธ์ อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

880 611004763 น.ส. พรชนนั จนัทรา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

881 611004765 น.ส. นภสักร แกล้วทนงค์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

882 611004769 นาย ศรัณย์ สิทธิโยภาสกลุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

883 611004770 นาย ภาคภมูิ มานน้อย สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

884 611004787 น.ส. ฉวีวรรณ แสงมณี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ

885 611004792 น.ส. มาริสา ซนัมิน ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

886 611004813 น.ส. ศิวพร อินแนน สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

887 611004818 นาย ภานวุฒัน์ ศรีจนัทร์วิจิตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

888 611004819 นาย ไชยยศ สลิลปราโมทย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

889 611004833 นาย จิรภทัร ปิณฑศิริ อตุสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

890 611004836 น.ส. สจัจาลินี สจัจวิโส วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมสารสนเทศ

891 611004843 น.ส. นนทิยา คําภานิล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร

892 611004844 น.ส. เมธาพร มานพจนัทโรจน์ วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

893 611004845 น.ส. สพิุชญา สาดเสาเงิน ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

894 611004848 น.ส. กฤตติยาภรณ์ กิจจะปานนท์ วิทยาศาสตร์ เคมีสิ�งแวดล้อม

895 611004852 นาย ภริูนท์ ธรรมโรเวช วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

896 611004853 น.ส. สายธาร กิตติบลัลงัก์กลุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

897 611004856 น.ส. อยัย์มี� อิสลาม สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 
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898 611004858 นาย บดีศร ตั �งประเสริฐ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

899 611004874 น.ส. ศรัณย์ภทัร ศิลป์เสวต วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร บริหารธุรกิจ

900 611004877 น.ส. ณภทัร พลเภา ศิลปศาสตร์ ภาษาญี�ปุ่ น

901 611004878 น.ส. ณฐัมน ศิริสงคราม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

902 611004880 นาย อธิบดี บษุราตระกลู การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

903 611004881 นาย ศภุกร มาประชมุ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

904 611004885 น.ส. พิมพิดา มสุิกมาศ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

905 611004886 น.ส. ศรสวรรค์ พิพฒัน์ตงักลู สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

906 611004891 นาย นาวา สวุรรณรัตน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

907 611004903 น.ส. อญัชนา จิตหาญ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

908 611004905 น.ส. ชนากานต์ ปองดอง วิทยาศาสตร์ จลุชีววิทยาอตุสาหกรรม

909 611004907 นาย ชนาธิป บญุเสริม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

910 611004912 น.ส. ปัณฑิตา ธชีพนัธุ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

911 611004915 น.ส. เบญจสิริ บวัเมือง เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

912 611004923 นาย ฤทธิไกร สกลุไพศาลวารี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

913 611004930 นาย ศิรพชัร นาคะรัตนากร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

914 611004937 น.ส. นพมาศ บตุรมณี ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)

915 611004945 น.ส. แพรพิรุฬห์ บํารุง สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

916 611004951 นาย ณฐัดนยั จินดาไทย เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

917 611004962 น.ส. นทัชา ทรัพย์ทรงคณุ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

918 611004963 นาย วรายสุ ยิ�งยวด วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมพลงังาน

919 611004972 นาย ณฐัพล สารากรบริรักษ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

920 611004975 นาย ปริวสัน์ พุ่มมาก สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

921 611004991 นาย ชีวิน ขวญัสงัข์ อตุสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

922 611004995 นาย วสิษฐ์พล จงมานสัเจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

923 611005002 น.ส. จิรัชญา รัตนสวุรรณ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

924 611005010 น.ส. ณฐัมล แสนสิทธิ� อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

925 611005012 นาย ปัฐมกรณ์ สตัยธีรานนท์ วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร เทคโนโลยีการจดัการผลิตพืช

926 611005015 น.ส. กรนนัท์ คลบัคล้าย เทคโนโลยีการเกษตร พฒันาการเกษตร

927 611005018 นาย กร คณุจกัร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

928 611005032 น.ส. ภทัรภร สิทธิคณุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

929 611005037 น.ส. วรพรรณ ติ�งทอง ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)

930 611005043 น.ส. ปาณิสรา มีศิลป์ การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

931 611005051 น.ส. วิลาสินี แดงพยนต์ การบริหารและจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ

932 611005054 นาย ธนกฤต เอกจิรพงศ์ การบริหารและจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ

933 611005059 นาย วริศนนัท์ โรจนสนุนัท์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

934 611005067 น.ส. ปานตะวนั ประคอง เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

935 611005068 นาย ศภุกร ธรรมถาวร เทคโนโลยีการเกษตร พฒันาการเกษตร

936 611005077 น.ส. ศิริลกัษณ์ พึ�งชาติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
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937 611005085 น.ส. คทัลียา แก้วศรีนวล สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

938 611005086 น.ส. สิริพิมล หิรัญวิจิตร ศิลปศาสตร์ ภาษาญี�ปุ่ น

939 611005087 น.ส. วนัวิสาข์ นิสโร สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 

940 611005089 นาย จีรวิทย์ ทะสอน วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

941 611005090 น.ส. ภาวินี ฮ่มป่า การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

942 611005092 นาย เติมพนัธ์ ช่วยนคร วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมสารสนเทศ

943 611005109 น.ส. กนัเกรา สะมาเด๊ะ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

944 611005116 นาย ปาณสัม์ แซเ่ล้า สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

945 611005117 น.ส. วรินญา สขุแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

946 611005120 นาย ณชวนนท์ เพชราภรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

947 611005126 น.ส. จิราวรรณ คําหา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

948 611005131 น.ส. วริศรา เลก็อทุยัพรรณ อตุสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

949 611005137 น.ส. พศิกา ทอนโพธิ� อตุสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

950 611005144 นาย ปพนธีร์ สนธิเมือง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

951 611005151 นาย วิทยา สขุถาวร เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา)

952 611005154 น.ส. จรรยา เสมสฤษดิ� เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (โรคพืช)

953 611005164 นาย พนัธวีร์ คงสวสัดิ� เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

954 611005165 น.ส. วศิกา อาศยั วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยกุต์

955 611005168 นาย หฤษฎ์ สินกําเนิด วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

956 611005169 น.ส. สพุรรณญา ศรีสวุรรณ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

957 611005176 น.ส. จนัทิมา จ้อกระโทก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

958 611005184 นาย ณฐัชยั ธนะสมบติั วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

959 611005207 นาย ชยกร ชมบตุรศรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล

960 611005209 น.ส. ปิญาพร สขุเกตุ อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

961 611005212 น.ส. ญาณิกา รัชฎาวงศ์ ศิลปศาสตร์ ภาษาญี�ปุ่ น

962 611005218 นาย ธนกร เป้าประจําเมือง การบริหารและจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ

963 611005220 นาย สิริกิจ เครือวงษ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

964 611005224 น.ส. อจัฉริยา มีนวน การบริหารและจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ

965 611005231 น.ส. พลอยลดัดา การุญ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

966 611005233 นาย แจ๊ค ฮอลล์ วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

967 611005238 น.ส. วรรณรดา คะองักุ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

968 611005245 น.ส. ญาณิศา วฒิุสาร วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

969 611005246 น.ส. ภาวรัตน์ ดีพนสั การบริหารและจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ

970 611005248 น.ส. ชนิตา แสนทอง เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง

971 611005255 น.ส. ดาราวรรษ เดชวงศ์ญา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนสง่ทางราง

972 611005257 น.ส. ศภิุสรา แสงอรุณ วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

973 611005260 นาย มโนสิทธิ� สทานสตัย์ วิทยาศาสตร์ จลุชีววิทยาอตุสาหกรรม

974 611005271 น.ส. ธนชัชา ลี �รากรีผล สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

975 611005284 นาย สถาพร เฟื� องขจร สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ
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976 611005288 น.ส. วรรณอนงค์ เต็มวฒันางกรู สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

977 611005293 น.ส. วิภวานี สพุรรณไพบลูย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

978 611005305 น.ส. พรนภา สาสนนัท์ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

979 611005307 นาย ธราเทพ ภู่ชนะกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

980 611005309 น.ส. ทศันีย์ มีแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

981 611005311 น.ส. ญาณิศา กนัทวงค์ เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

982 611005313 นาย ชวิน จนัทรสพิุศ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

983 611005323 นาย ฐิติวฒัน์ นวลศรี วิทยาศาสตร์ จลุชีววิทยาอตุสาหกรรม

984 611005324 น.ส. ญาดา ทศัน์เสถียรวงศ์ เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

985 611005329 น.ส. ลภสัรดา จอนบญุเรือง สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

986 611005333 นาย ภวิชญ์ สอนหลกัทรัพย์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

987 611005339 นาย วสุ ศขุโตเจริญกลุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

988 611005346 นาย จารุกิตติ� สขุวิพฒัน์ วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

989 611005368 น.ส. นํ �าฝน เปรมปรี ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

990 611005378 นาย สิรวิชญ์ พลเพ็ชร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

991 611005383 น.ส. ปทมุวดี แสนะ เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง

992 611005388 นาย นรินทร ชินวรรัตน์ วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

993 611005395 นาย รัติพงศ์ ช่วยศรีนวล ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)

994 611005397 น.ส. นภสัวรรณ แสงน้อย ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)

995 611005400 นาย จกัรกฤษณ์ ถือทอง ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)

996 611005403 น.ส. ธนาภรณ์ โสดายิ�ง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

997 611005404 นาย ชยพล วนานิยกลุ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมลูและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

998 611005414 นาย ปฏิภาณ จงึเฟื� องฟูศิลป์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ

999 611005418 นาย สมพงศ์ หนเูสน วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมเครื�องกล

1000 611005422 นาย รุ่งชาติ มจัฉภมูิ เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

1001 611005423 นาย นคภทัร อศัวชยัศิลป์ การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต (นานาชาติ)

1002 611005427 น.ส. อภิชญา หนองพร้าว วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

1003 611005433 นาย พงศ์กรณ์ ภทัรประดิษฐ์กลุ วิทยาลยันวตักรรมฯ วิศวกรรมระบบการผลิต

1004 611005442 น.ส. สดุารัตน์ แซล่ิ �ม เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

1005 611005443 นาย ธนกฤต โยธินบญุนาค สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

1006 611005449 นาย ณภทัร เอมสีเเดง สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

1007 611005456 นาย พีรกานต์ มากมา ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)

1008 611005457 นาย ธนวฒัน์ ศิริวฒิุเศรษฐ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

1009 611005459 นาย อมรเทพ เลก็ละมดุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

1010 611005466 นาย ประชาธิป บญุน่วม วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

1011 611005473 น.ส. ญาโณทยั พโลศิลป์ เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

1012 611005480 นาย สหภาพ สมาธิ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1013 611005493 นาย ชินกฤต หรือตระกลู วิทยาลยันาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวสัดนุาโน

1014 611005497 นาย ปวริศ ปัญญาสวา่งจิตร วิทยาลยันาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวสัดนุาโน
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1015 611005498 น.ส. สโรชา ไข่มกุข์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ

1016 611005506 น.ส. ปภาวรินท์ ชีขาว ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)

1017 611005510 นาย อธิษฐ์ ชยัพิพฒันรัฐ วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

1018 611005511 น.ส. เบญจรัตน์ มาหา เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

1019 611005512 น.ส. อริยาภา แสนสา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

1020 611005515 นาย ณฐัภทัร บญุลือพนัธุ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

1021 611005530 น.ส. สโรชา อนัทุ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

1022 611005531 น.ส. จิราพร อยู่สขุสวสัดิ� สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

1023 611005537 น.ส. กฤษณี โสภณวฒันกิจ อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1024 611005542 น.ส. เปรมพร บญุอินทร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 

1025 611005554 น.ส. ศภุรัตน์ สวา่งจิตร การบริหารและจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ

1026 611005557 น.ส. กฤติกา มะโนชยั การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

1027 611005560 น.ส. ธญัชนก ประทมุรุ่ง ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)

1028 611005561 น.ส. ชลิตา ชตูะวณิชย์ วิทยาศาสตร์ จลุชีววิทยาอตุสาหกรรม

1029 611005566 น.ส. ศภุานนัท์ ขวญัเพรา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1030 611005568 น.ส. ณฐักานต์ เพ็งศรี การบริหารและจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ

1031 611005569 น.ส. วชิราภรณ์ รุ่งรักษา เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

1032 611005570 นาย ธนพล สติแน่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

1033 611005572 นาย กิตติวชัร บญุเพียร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1034 611005577 น.ส. นวิยา มณีวฒันา การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

1035 611005581 น.ส. ปานขวญั ปานอินทร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยกุต์

1036 611005584 น.ส. วีริณ นาคแท้ เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

1037 611005592 น.ส. ศภุาวรรณ ศิริธรรมพนัธ์ วิทยาศาสตร์ จลุชีววิทยาอตุสาหกรรม

1038 611005595 น.ส. อารยา หวงัหมดั อตุสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

1039 611005603 น.ส. มนสันนัท์ เดชะสวุรรณ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

1040 611005604 น.ส. ธวลัรัตน์ วิวฒัน์นําชยั สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

1041 611005608 น.ส. ธนัยพร เงินคีรี ศิลปศาสตร์ ภาษาญี�ปุ่ น

1042 611005612 น.ส. ศรัญญา ศรีพนาม การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

1043 611005613 น.ส. ศิริวรรณ กลุละวณิชย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1044 611005629 นาย วรุตม์ อณุวิไล International College วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)

1045 611005630 น.ส. มินตรา เย็นสดใส วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

1046 611005633 นาย นพตัธร รวมทวี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

1047 611005637 น.ส. พรปวีณ์ นิโครธะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

1048 611005652 น.ส. ศศิธร แตงสขุ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา)

1049 611005656 น.ส. กญัพิชญ์ นิลธนพนัธ์ วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

1050 611005661 นาย ภมูิไผท จนัทรศรีวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1051 611005670 น.ส. พิมพ์วิไล ฤทธิโคตร เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

1052 611005685 น.ส. พชัราภา หมอ่มสละ วิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์

1053 611005692 น.ส. ฐิติรัตน์ โชยะมงคล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมปิโตรเคมี
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1054 611005694 น.ส. นทัธมน แสวงผล ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

1055 611005697 นาย กาเบรียล พรเจริญมสุิกลุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

1056 611005701 น.ส. ธญัญารัตน์ ชมภศูรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1057 611005702 นาย ศภุพฒัน์ ภริูวิทย์วฒันา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1058 611005704 น.ส. ยศวดี แสงสริุยนัต์ เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง

1059 611005715 น.ส. ลลิตา เหลก็เพ็ชร เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)

1060 611005724 น.ส. ชมพนูทุ วิริยานทุยั สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

1061 611005727 นาย สิทธิศกัดิ� พิบลูย์พงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1062 611005730 น.ส. สพุตัรา จนัต๊ะไพสน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

1063 611005736 น.ส. ฐิติกานต์ เอี�ยมแก้ว วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ

1064 611005738 นาย วิธวินท์ ยอดมาลยั วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1065 611005739 น.ส. พอเพียง ศิลปวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมดนตรีและสื�อประสม

1066 611005743 นาย ภคัศรัณย์ สดุศรีวิไล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

1067 611005756 น.ส. อาริยา เส้นเกษ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)

1068 611005770 นาย วิธวชั สวุรรณพนัธ์ วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมเครื�องกล

1069 611005784 น.ส. อานนัตญา รุ่งลิขิตเจริญ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 

1070 611005785 น.ส. พลอยทิพย์ เกษมรัติ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 

1071 611005797 น.ส. รสริน โตอตุชนม์ ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

1072 611005801 น.ส. สาธุ วงศ์จตรุภทัร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

1073 611005813 น.ส. สณิุษา นิลประพฤติ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยกุต์

1074 611005818 น.ส. เพ็ญกวี โคตรทิพย์ วิทยาศาสตร์ จลุชีววิทยาอตุสาหกรรม

1075 611005827 น.ส. ณฐัณิชา เปรมษัเฐียร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

1076 611005828 นาย ฉตัรชยั บญุมั�น International College วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)

1077 611005832 น.ส. ธญัญา นภาพร วากเนอร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

1078 611005834 น.ส. รัชนี ยอดงาม สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

1079 611005849 นาย ภริูณฐั จิตมนสั เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1080 611005854 นาย ภริูณฐั อว่มรอด เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1081 611005856 นาย จกัรภทัร ศรีสรุะ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมลูและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

1082 611005872 นาย ราชนกุลู พลเดช เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1083 611005873 น.ส. นฤมล ชติุกาญจน์ การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

1084 611005874 น.ส. ปณุยวีร์ ประดิษฐ์พงศ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

1085 611005877 นาย รณภทัร์ เพิ�มทรัพย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนสง่ทางราง

1086 611005882 นาย ปรภณ สขุศรีมว่ง เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

1087 611005886 น.ส. อภิชญา สินถาวร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

1088 611005891 น.ส. ศศิวิมล ปลั�งกลาง เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

1089 611005895 น.ส. หรรษมน ณ ระนอง การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

1090 611005904 น.ส. ธนญัชนก ลิลา ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)

1091 611005921 น.ส. ชนม์นิภา สนจด เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

1092 611005932 นาย สหสัวรรษ นวลศรี เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง
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1093 611005933 น.ส. กนกพร กนัเงิน ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

1094 611005934 น.ส. สพุตัตรา แป้นศิริ วิทยาศาสตร์ เคมีสิ�งแวดล้อม

1095 611005937 นาย เบญจพล เตชะไทยเจริญ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภมูิสถาปัตยกรรม

1096 611005947 น.ส. พิมพ์ลภสั นาคใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

1097 611005951 น.ส. นศัรินทร์ สิงห์งาม อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1098 611005960 นาย ภทัรภมูิ สริุวงษ์ ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

1099 611005964 นาย มนสัพล และอิ�ม เทคโนโลยีการเกษตร พฒันาการเกษตร

1100 611005969 น.ส. อมราพร ชบูวัทอง สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

1101 611005971 น.ส. พรธีรา ศรีทองเบ้า ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

1102 611005976 นาย ชยัอมร เวียงเเก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

1103 611005978 น.ส. ชมพนูชุ ศรีบษุย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

1104 611005979 น.ส. สาธิกา สวุรรณบตุรวิภา ศิลปศาสตร์ ภาษาญี�ปุ่ น

1105 611005984 น.ส. นภสัสร ติยวงศ์ไพศาล สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

1106 611005998 นาย กิตติภมูิ อินทนา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1107 611006001 น.ส. นิติพร เทียมจนัทร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

1108 611006006 นาย สหสัวรรษ กิจเจริญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1109 611006010 น.ส. ชนญัชิดา นาไพศาล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

1110 611006011 น.ส. ณฐัวรรณ ต่อกิจการเจริญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวสัดุ

1111 611006013 น.ส. กลัยกร วีระนนท์ชยั อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1112 611006017 น.ส. จิรัชฌา ซูโอ๊ะ วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

1113 611006018 นาย ศรัณย์ จนัทร์แฉ่ง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

1114 611006019 นาย ฉตัริน สมานชื�น สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

1115 611006022 น.ส. กาญจนา ทองวิจิตร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

1116 611006024 น.ส. อภิญญา บํารุงสําราญ เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

1117 611006025 น.ส. มณิฌา ขนัสาคร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

1118 611006029 นาย ภทัร พทุธาสมศรี วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1119 611006037 นาย ชาคริสต์ สําราญ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

1120 611006040 นาย วชัรพล พนูมา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1121 611006052 นาย ศภุกฤต บริรักษ์ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

1122 611006074 น.ส. ศศิวรรณ เชื �ออินสงู สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

1123 611006076 น.ส. วรกมล มานะกิจ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)

1124 611006081 Mr.  Mahakit Chunlahasevee เทคโนโลยีสารสนเทศ Business Information Technology 

1125 611006088 นาย ปริภมูิ ภมุรินทร์ วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรฯ

1126 611006094 น.ส. พรผกา บวับาล วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

1127 611006095 น.ส. วรรณกร สนธิ เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง

1128 611006098 น.ส. นภสร สิตตะหิรัญ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

1129 611006108 นาย ชาติศิริ ขจิตวฒันา การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

1130 611006111 น.ส. วริศรา จิตตะธมั สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

1131 611006117 น.ส. ชติุมา ตั �งจิตมั�นสกลุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน
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ลําดับ เลขที�ผู้สมัคร ชื�อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา

1132 611006123 น.ส. ณฐัวดี อรรถาพิศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

1133 611006140 น.ส. วิจิตรา พึ�งยนต์ เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

1134 611006144 น.ส. ณิชกานต์ ฟักอินทร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

1135 611006152 น.ส. นิรชา บญุยเนตร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1136 611006170 นาย ภมูิภทัร อษุาประทมุบาน สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

1137 611006173 น.ส. ปรีชญา เชื �อเจริญศกัดิ� สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

1138 611006176 น.ส. ปภาวดี รอดเงิน เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)

1139 611006196 น.ส. ชญากานต์ หรรษคณุาชยั สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

1140 611006198 นาย ธนโชติ ไทรสวุรรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล

1141 611006208 น.ส. พนิดา บญุรับ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

1142 611006217 นาย เกียรติกร อูก่ลนั สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

1143 611006218 นาย ณฐักิตติ� สําเร็จ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1144 611006223 น.ส. อารียา มงคลธรรม วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

1145 611006232 นาย พศิน ไหมสีเขียว วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมสารสนเทศ

1146 611006234 น.ส. สริตา อดุมวรรัตน์ ศิลปศาสตร์ ภาษาญี�ปุ่ น

1147 611006239 น.ส. ณฐัมน เปี�ยมฉวีวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1148 611006240 น.ส. ณฐัณิชา วรศิลป์ วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

1149 611006243 น.ส. วีรปริยา แสงสีรุ้งเพชร การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

1150 611006245 น.ส. ปิยะธิดา ชจูนัทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1151 611006246 นาย อิศรา ยะถา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1152 611006247 น.ส. วรนชุ ทองใบ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

1153 611006249 นาย นาธนั ถาวร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

1154 611006252 น.ส. มนทกานต์ เสือกลิ�น วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

1155 611006254 นาย ธนุ ถาไชยลา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

1156 611006257 นาย คะณาธิป เรืองหิรัญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

1157 611006261 น.ส. นรากร คณุรัุตน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1158 611006269 น.ส. อาทิตยา โสภา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1159 611006270 น.ส. กรกช สคุนัธะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

1160 611006272 นาย ศภุกร ตองใจ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

1161 611006273 น.ส. นงนภสั วา่นกระ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

1162 611006276 นาย ธนวฒัน์ เอน่ตุ้ง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมปิโตรเคมี

1163 611006280 นาย ภานวุฒัน์ สวุรรณวงษ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวสัดุ

1164 611006281 นาย ศกัย์ศรณ์ เมืองมาน้อย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

1165 611006284 น.ส. อมลวรรณ จิวจินดา ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

1166 611006287 น.ส. สชิุรา มาศงามเมือง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

1167 611006289 นาย ราเมศวร์ ใจปาละ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

1168 611006292 นาย กฤตภาส พงศ์ปัญญาเนตร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1169 611006293 นาย จีรวฒัน์ มีเดช วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1170 611006295 นาย นรวิชญ์ มานะพฒันานกุลุ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1171 611006296 นาย นวพรรษ ศรัทธาธรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

1172 611006297 นาย ศภุธชั จิรพงษ์ปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1173 611006299 น.ส. ธนินท์ธร ก้อนทอง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล

1174 611006301 นาย ณธชั วนัทนียกลุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

1175 611006305 นาย ณฐัพล นาคบญุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

1176 611006310 น.ส. นิรมล รุ่งเจริญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวสัดุ

1177 611006320 น.ส. กีรติญา เนตรไธสงค์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร

1178 611006323 น.ส. ณกานต์ สตภมูินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1179 611006330 น.ส. อมรรัตน์ แมน่ปืน อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1180 611006333 นาย กิตติภณ คําทิพย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1181 611006337 น.ส. มนญัชยา วงค์แพะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1182 611006343 นาย ปรมินทร์ สีสด วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

1183 611006352 น.ส. สชุานนัท์ ยศปัญญา การบริหารและจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ

1184 611006357 นาย นพรุจ วิสทุธิแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

1185 611006360 น.ส. เพชรประกาย ศรีเจริญ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

1186 611006364 น.ส. ภทัลดา นิลกลดั ศิลปศาสตร์ ภาษาญี�ปุ่ น

1187 611006366 นาย ภมูิพฒัน์ นาใจคง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1188 611006369 นาย ฐิติวสัส์ สขุเกื �อ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

1189 611006371 นาย ชิษณพงศ์ เสริมวงศ์งาม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1190 611006372 นาย พิจกัษณ์ ชินวานิชย์เจริญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนสง่ทางราง

1191 611006378 นาย พสิษฐ์ เพชรงาม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1192 611006383 นาย ธีรัตม์ คําชม เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

1193 611006386 นาย ก้องเกียรติ แสงรูจี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1194 611006387 นาย ปณชยั มนติ�บ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

1195 611006395 นาย วิริยะ สวุรรณเกิดผล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

1196 611006396 น.ส. ศิริพร สดแสงจนัทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

1197 611006406 นาย สขุวฒัน์ แสนสขุ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยกุต์

1198 611006408 นาย ปรมี จนัทร์สขุเศรษฐ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1199 611006419 น.ส. อไุรวรรณ จนัทร์สอ่ง วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1200 611006423 นาย พนัธกานต์ มะณู เทคโนโลยีการเกษตร พฒันาการเกษตร

1201 611006442 นาย คณิน บํารุงวงศ์สิริ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

1202 611006449 น.ส. อชัฌา ประถมยา ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

1203 611006452 น.ส. ปิยะพร เรืองมณี ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

1204 611006458 นาย ชนกนนัท์ ชยัวฒันมงคล วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

1205 611006463 น.ส. แพรชมพู พงศ์จนัทร์เสถียร ศิลปศาสตร์ ภาษาญี�ปุ่ น

1206 611006474 นาย กิตติภพ พงศ์พิสิฏฐ์ วิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์

1207 611006478 น.ส. จฑุามาศ ยงัมะลงั เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

1208 611006499 นาย ฐาปกรณ์ จิตรมิตร วิทยาศาสตร์ เคมีสิ�งแวดล้อม

1209 611006500 น.ส. ทิพย์ธิดา สรุชวาลา สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 
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1210 611006512 นาย วสพุล อไุรวงค์ การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

1211 611006513 นาย อรรถสิทธิ� อรรคสมพร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

1212 611006531 น.ส. มินทร์สยา สขุแสง วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 

1213 611006533 นาย พิช�ตุม์ วชัรปิยานนัทน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

1214 611006534 นาย ภคัพล ใจจ้อง International College วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)

1215 611006545 นาย วีรุตย์ ชมุพล วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

1216 611006555 นาย ชวลิต พฤกษ์สกลุวงศ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

1217 611006559 น.ส. หทยัชนก คชเสนา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

1218 611006563 นาย ศภุโชติ พึ�งพิบลูย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

1219 611006568 น.ส. สาวิณี โกทญั อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1220 611006571 น.ส. เวณิการ์ บรรเทาสขุ เทคโนโลยีการเกษตร พฒันาการเกษตร

1221 611006579 นาย กอบเกียรติ อุน่แก้ว วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยกุต์

1222 611006582 น.ส. นนัทรัตน์ อินทร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1223 611006587 นาย สขุภคั เหมไอยรา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1224 611006589 นาย ตะวนัชชั ผิวงาม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนสง่ทางราง

1225 611006597 น.ส. อจัฉราภรณ์ ปลอดโปร่ง การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

1226 611006598 นาย ชนายทุธ นิ�มสวุรรณ์ วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 

1227 611006614 น.ส. ณฐัสดุา ประกอบสําเนียง ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

1228 611006618 นาย กนัตพิชญ์ ริยะสุ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1229 611006621 นาย สมรัก ซื�อตรง เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

1230 611006635 น.ส. ปณุณดา บณัฑิตภกัดี การบริหารและจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ

1231 611006640 น.ส. อญัญารักษ์ ประเสริฐผล วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยกุต์

1232 611006651 นาย กิตติพล ผมทํา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

1233 611006658 น.ส. พิมชนก หริ�มเพ็ง วิทยาศาสตร์ เคมีสิ�งแวดล้อม

1234 611006662 น.ส. อรรมพิกา เทพจนัทร์ เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง

1235 611006663 นาย ณชั มีอนนัต์ อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1236 611006664 น.ส. ณฐันนัท์ ผดงุธรรม การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

1237 611006682 น.ส. อรนภา งามขํา อตุสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

1238 611006683 น.ส. พิมพ์วิภา ขนัธะวงษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1239 611006685 น.ส. ปทิตตา อณาชยั วิทยาลยันวตักรรมฯ วิศวกรรมระบบการผลิต

1240 611006687 นาย ชยพล อวิรุทธ์สวุรรณ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

1241 611006689 น.ส. ยศสิญา ธวชัชยันนัท์ ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

1242 611006693 นาย ภีมวจัน์ ยลพธัน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

1243 611006700 น.ส. สพุฒัทรา บรรนสัสําโรง เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

1244 611006703 นาย กฤษฎา สริุยจนัทร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1245 611006706 น.ส. สลิล ฐานิสโร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

1246 611006712 น.ส. ชลิตา เอื �อศิริตระกลู ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

1247 611006719 นาย พลเชษฐ์ อุน่เรือน วิทยาลยันวตักรรมฯ วิศวกรรมระบบการผลิต

1248 611006728 น.ส. ธตัศิกา นยัชิต ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)
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รอบ 1 ) การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั�งที� 1
ลําดับ เลขที�ผู้สมัคร ชื�อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา

1249 611006730 น.ส. ศรสวรรค์ แสงภู่ ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

1250 611006743 น.ส. ชญานิษฐ์ รัตน์แก้วช่วย วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมเครื�องกล

1251 611006753 นาย พีรพฒัน์ ลียวนิช วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1252 611006763 น.ส. พิมพ์พิสทุธิ� อบุลเจริญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล

1253 611006765 นาย วริสร พงศ์นฤเดช วิทยาลยันวตักรรมฯ วิศวกรรมระบบการผลิต

1254 611006766 น.ส. วณัณิตา ตนัเก่ง สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

1255 611006768 นาย ชชัภาค ธญัญะคณุากร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล

1256 611006770 นาย จกัริน พงษ์ศิริรัชกลุ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1257 611006771 นาย อดิศร นนทรีย์ เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

1258 611006774 น.ส. ณฎัฐธิดา สินสวสัดิ� วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 

1259 611006783 นาย บวร วงศ์วฒันากลู เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (โรคพืช)

1260 611006786 น.ส. นรีรัตน์ เฉลิมฉตัรวรากร วิทยาลยันาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวสัดนุาโน

1261 611006795 น.ส. พณัณิตา วฒันพิชญากลู การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

1262 611006797 นาย ศภุกฤต ศศิวรรณ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

1263 611006804 นาย สมยศ เกิดสวุรรณ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนสง่ทางราง

1264 611006806 น.ส. ณชัชารีย์ สพุฒัน์รวิพร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

1265 611006809 น.ส. ณฐัมน พระสงฆ์ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)

1266 611006815 น.ส. วนสันนัท์ ไชยกณั เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

1267 611006817 นาย มาวิน ขําดี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

1268 611006824 น.ส. ศศิมา อํ�าบํารุง วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

1269 611006832 นาย คณุากร ธิแดง วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

1270 611006834 นาย สพิุชฌาย์ พลเวียง สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

1271 611006849 น.ส. ณภาวรรณ ตลุาสมบติั เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

1272 611006855 น.ส. ศิริพรรณ บงเรือน ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)

1273 611006876 น.ส. ณิชาภทัร นกัดนตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ

1274 611006879 นาย ธนพฒัน์ จงขจรสขุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

1275 611006886 น.ส. สภุาพรรณ แสงแดง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

1276 611006891 นาย วฒิุภทัร รักความชอบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

1277 611006896 นาย เฉลิมเกียรติ เตียวพานิชย์กิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1278 611006909 น.ส. ภารดี มณีกณัฑ์ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)

1279 611006924 นาย อนชิุต แซห่ลอ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1280 611006935 น.ส. สธุาวี สขุคงเจริญ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

1281 611006939 นาย ชานนท์ เพทยั วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1282 611006943 น.ส. ชลธิชา ฟามดุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

1283 611006960 น.ส. สาธิตา เอี�ยมสมบติั เทคโนโลยีการเกษตร พฒันาการเกษตร

1284 611006964 น.ส. ทิตยาพร เพ็งสอน สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

1285 611006965 น.ส. ถิรวรรณ ทองถวิล สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

1286 611006966 น.ส. จนัจิรา ไชยสนาม สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

1287 611006980 น.ส. เบญญภา มิ�งขวญั เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)
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ลําดับ เลขที�ผู้สมัคร ชื�อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา

1288 611006991 นาย ชลภฤศ วิปลุพงษ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

1289 611006994 น.ส. ไตรทิพย์ มดทองคํา ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)

1290 611007000 น.ส. ลินดา วงค์เวียน วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

1291 611007013 น.ส. ดวงฤดี พนัธ์ชํานาญ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)

1292 611007018 นาย วายุ เวียงทอง วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

1293 611007024 น.ส. กญัญาณฐั ฉนัทพฒัน์กลุ การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

1294 611007027 น.ส. กญัญารักษ์ จนัต๋อง สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

1295 611007031 น.ส. จฑุารัตน์ ณ เชียงใหม่ อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1296 611007032 น.ส. กวิสรา วาทนนท์ การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

1297 611007037 น.ส. ศภิุสรา วงษ์สวุรรณ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

1298 611007043 นาย พีระพล สายยศ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

1299 611007056 น.ส. กลุรัตน์ แตงเนื �อเหลือง ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

1300 611007058 นาย เปรม ชยัขรรค์เมือง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล

1301 611007059 น.ส. อรญา ศภุพิชิยวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

1302 611007060 นาย ธีรภทัร ณวุงษ์ศรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล

1303 611007063 นาย สถาพร บญุแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวสัดุ

1304 611007067 นาย พนัธกานต์ แก้วสงัหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1305 611007068 นาย ชชัชยั วงศ์ศฤงคาร สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

1306 611007073 นาย ชนพนธ์ มาหา วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

1307 611007079 นาย จกักาย ศรีวาณิชสกลุชยั สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

1308 611007081 น.ส. เพ็ญรัศม์ ชยัชนะศิริวิทยา สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 

1309 611007095 นาย สรธร พฒันพิชยั วิทยาลยันวตักรรมฯ วิศวกรรมระบบการผลิต

1310 611007105 นาย ธวชัชยั ตั �งสขุสนัต์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวสัดุ

1311 611007112 น.ส. ปาจรีย์ การะพิทกัษ์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

1312 611007113 นาย วงศกร ทวีทรัพย์มั�นคง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1313 611007117 นาย อนพุนัธ์ จนัทรัตทตั วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

1314 611007119 น.ส. หทยักาญจน์ มิศิริ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

1315 611007121 นาย จีรพนธ์ บําเพ็ญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

1316 611007125 น.ส. วราสินี ทรงสนุทรวฒัน์ วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

1317 611007126 นาย ณฐัชนน ทรัพย์วฒันไพศาล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร

1318 611007127 น.ส. กานต์มณี มณีฤทธิ� วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวสัดุ

1319 611007128 น.ส. ภมรภณัฑ์ ไตรรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1320 611007132 น.ส. ภรูดา พุ่มพวง ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)

1321 611007139 น.ส. พิชญ์สินี ไพศาลกลู วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ

1322 611007145 นาย พศวตั เกตกุระทกึ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการฯ (นานาชาติ)

1323 611007148 นาย ศิริภาคย์ ชินโชติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมนวตักรรมคอมพิวเตอร์(นานาชาติ)

1324 611007150 นาย ฐกรรณ จิวะสิทธิกลุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมนวตักรรมคอมพิวเตอร์(นานาชาติ)

1325 611007178 น.ส. ตรีทิพ องค์อาจ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

1326 611007179 น.ส. สชุญัญา สิทธิ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 
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รอบ 1 ) การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั�งที� 1
ลําดับ เลขที�ผู้สมัคร ชื�อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา

1327 611007182 น.ส. พรนภา โชติวชัรินทร์ วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

1328 611007183 น.ส. ภาสินี เจนเจริญ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

1329 611007189 น.ส. ปภาวดี สขุแนบ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

1330 611007195 น.ส. พรชิตา มงคลจินดา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

1331 611007196 นาย ณฐัธนินทร์ จงูาม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1332 611007200 นาย ธนสุ คนงึเหตุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

1333 611007209 นาย จกัรรินทร์ จนัทรสนิท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

1334 611007219 นาย ธนกร แก้ววิหก วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมเครื�องกล

1335 611007224 นาย นิธาน ทรัพย์แก้วยอด เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1336 611007228 นาย พงษ์สขุ ชิงดวง การบริหารและจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ

1337 611007232 น.ส. อติภา ปราณี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

1338 611007236 น.ส. ณฐักมล ขนุเพ็ชร วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมสารสนเทศ

1339 611007237 น.ส. จิราภรณ์ ทองเอี �ยว วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมสารสนเทศ

1340 611007243 นาย พีรดนย์ เรืองกลุสรัุชต์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

1341 611007251 น.ส. ชมณภคั จตพุรเสถียรกลุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

1342 611007263 นาย คณาพงษ์ ศิริประชยั เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1343 611007280 น.ส. ณิชมน โมชดารา สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 

1344 611007282 น.ส. ยิ�งลกัษณ์ จิตตะโคตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

1345 611007287 น.ส. ณฏัฐา ลิ �มประเสริฐ เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

1346 611007289 นาย กิตติศกัดิ� วอ่งเขษมศกัดิ� สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

1347 611007297 น.ส. นฐัมล หวงัชยัยะ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)

1348 611007298 นาย ธนาพนัธุ์ เจริญกวินวงศ์ การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

1349 611007301 นาย อดิศกัดิ� คําสมบติั วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

1350 611007310 นาย อาณาเขต ตั �งคํา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

1351 611007311 นาย ศกัรภพน์ ทองจนัทร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

1352 611007313 น.ส. ศศิวิมล บรูณบณุย์ การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

1353 611007318 นาย ศภุากร กลอ่งแก้ว การบริหารและจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ

1354 611007327 น.ส. กชกร ศรทอง การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

1355 611007329 นาย ธนพล พดัพิน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1356 611007330 นาย ปาณทั สินาคมมาศ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

1357 611007331 นาย ณฐัภทัร บญุมี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

1358 611007332 น.ส. ปรัศนียาภรณ์ ตะวะนิตย์ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

1359 611007343 น.ส. ชนกนนัท์ บวัแก้ว เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

1360 611007349 น.ส. ศศิรภสัสร อดุมสขุนิรันดร สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

1361 611007355 น.ส. กษิรา สถิตธีรพร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภมูิสถาปัตยกรรม

1362 611007358 น.ส. จิตบณุย์ วรสถิตคณุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

1363 611007362 น.ส. ณฐัวิภา ธํารงวฒิุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

1364 611007363 น.ส. โชติกา ขนัคํา การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

1365 611007367 นาย พอเพียง ศิริไธสง สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบสนเทศสามมิติ
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1366 611007368 น.ส. ชติุกาญจน์ สงพุ่ม สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

1367 611007372 น.ส. พรชิตา เอนกผลเจริญ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

1368 611007379 นาย พีณยศ กีรติพิธา อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1369 611007384 น.ส. พรหมพร เรืององอาจ วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร สตัวศาสตร์

1370 611007388 นาย ณฐัธีร์ ทศันกลุสวสัดิ� วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

1371 611007415 น.ส. เพ็ชรรัตน์ ลาภานิกรณ์ วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

1372 611007435 น.ส. อจัฉราพรรณ สนัธนะ เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

1373 611007438 น.ส. ศศิธร ศิริยงค์ วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมพลงังาน

1374 611007443 นาย ปกรวิทย์ แซโ่ค้ว เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)

1375 611007450 น.ส. ภาวิรินทร์ เชิงกลดั วิทยาลยันาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวสัดนุาโน

1376 611007456 นาย เพ็ชร ขนัเงิน การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

1377 611007461 นาย ฐาปนพงศ์ จนัทร์สขุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

1378 611007465 นาย เลอฤทธิ� ไทยพิทกัษ์ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

1379 611007483 น.ส. ธญัชนก เกียรติโอภาส สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

1380 611007489 นาย ภาณวุฒัน์ พิมพ์สิงห์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

1381 611007500 น.ส. ขวญัพิชชา ลาวณัย์วิสทุธิ� สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

1382 611007506 นาย ราเชนทร์ เขียวงาม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมลูและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

1383 611007518 น.ส. อญัชลี ทิพย์ประเสริฐ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1384 611007520 น.ส. ศิริรัตน์ ล้อมวงศ์ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

1385 611007528 น.ส. อรทยั ดาวดิส เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

1386 611007536 น.ส. วณิชชา กลิ�นพงษา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนสง่ทางราง

1387 611007542 น.ส. เบญจพร วงษ์นํ �าคบ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวสัดุ

1388 611007543 น.ส. คณางค์ณฐั คํามาลา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ

1389 611007550 น.ส. วริศรา ชวลิตสนุทร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1390 611007551 น.ส. รุ่งทิวา จมุพรม ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)

1391 611007558 น.ส. ศรัญญา คณูศิริ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

1392 611007562 น.ส. กนกภรณ์ ธนพรรัตน์ เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง

1393 611007565 น.ส. ชนญัชิดา สีเฉลียว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวสัดุ

1394 611007570 นาย ภษิูต สขุรมย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

1395 611007573 น.ส. ณิชมล ขยนัระงบัพาล สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

1396 611007581 นาย ต้องบญุ เจริญกิตติพร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

1397 611007588 นาย ศภุณฐั ผาไชย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1398 611007597 น.ส. กชกร แก้วพิมล วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมพลงังาน

1399 611007598 น.ส. ชญานี คําเจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1400 611007601 น.ส. เพ็ญพิชชา วิโรจน์เตชะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

1401 611007606 น.ส. ศตกมล รัตนสิริศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

1402 611007610 นาย ณภทัร ปฐมวณิชกลุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

1403 611007611 นาย ปิยะพนัธ์ เดชโกพรม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

1404 611007614 น.ส. ฐิตาภา ไตรพรกนกรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
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ลําดับ เลขที�ผู้สมัคร ชื�อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา

1405 611007616 นาย ธนดล บญุกลุเศรษฐ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

1406 611007620 น.ส. วิริยะดา สารขนัธ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

1407 611007625 น.ส. กฤติยา พงษ์เสือ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1408 611007626 น.ส. ญาดา แสนคะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

1409 611007647 น.ส. ธนาศิริ มหาทรัพย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ

1410 611007649 นาย ศรัณญ์ หาญทองคํา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1411 611007650 น.ส. พิมพ์ลภสั โพธิ�สวุรรณ์ อตุสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

1412 611007655 น.ส. ณฐัวรา ชุ่มชาติ ศิลปศาสตร์ ภาษาญี�ปุ่ น

1413 611007658 นาย วงศกร เพชรพนมพนัธุ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนสง่ทางราง

1414 611007662 นาย พงศ์เดช ตรีทศัน์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

1415 611007674 นาย ภทัรพงศ์ หร่ายลอย วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1416 611007677 นาย พชัรพงศ์ จงึธีรพานิช วิทยาลยันวตักรรมฯ วิศวกรรมระบบการผลิต

1417 611007690 น.ส. พิชญา แสนคณุเมือง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ

1418 611007707 น.ส. เกศแก้ว เจริญสขุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

1419 611007710 น.ส. ภทัราพร จนัทวิสา วิทยาศาสตร์ จลุชีววิทยาอตุสาหกรรม

1420 611007711 นาย ณฐัวรรธน์ กมลอรรฆ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1421 611007713 น.ส. นภสร ชาญเชิงพานิช สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

1422 611007722 นาย ชชัโชช ลีอนนัต์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

1423 611007723 น.ส. นิจ ชลบญุญาเดช วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวสัดุ

1424 611007724 น.ส. สนิุตา จําปาเณร เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง

1425 611007728 น.ส. ธารินี จรรยาดิลก วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

1426 611007734 น.ส. ศตพร อินทร์งาม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1427 611007739 น.ส. กีรติ คุ้มภยั วิทยาลยันาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวสัดนุาโน

1428 611007744 น.ส. ปริยพิชญ์ นนัทิเดชาพนัธ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

1429 611007754 นาย ชวกร ธรรมขจร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1430 611007763 น.ส. กวินทิพย์ อินต๊ะถา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวสัดุ

1431 611007770 น.ส. คณากร อุน่เสียม ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

1432 611007774 นาย ชนมณ อิสระพนัธุ์ดงั เทคโนโลยีการเกษตร พฒันาการเกษตร

1433 611007777 นาย ภริูฑตัย์ อยู่หลงั วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

1434 611007778 นาย เตชินท์ โค้วประเสริฐ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1435 611007782 นาย คณิศร ช่วงกรุด เทคโนโลยีการเกษตร พฒันาการเกษตร

1436 611007791 นาย ธีราทร เกื �อสกลุ วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร บริหารธุรกิจ

1437 611007794 น.ส. พนิดา นรสิงห์ อตุสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

1438 611007795 น.ส. สภุาภรณ์ บวรชยั การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

1439 611007796 นาย ภานชิุต ดีสม ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)

1440 611007800 น.ส. จิตติณฏัฐ์ วฒิุประชารัฐ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)

1441 611007803 น.ส. ณฐัพร เอื �อเฟื�อ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)

1442 611007804 นาย ฉตัรชยั พลนิกรกิจ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)

1443 611007808 นาย จกัรกฤษณ์ โรจน์พานิชกิจ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั
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รอบ 1 ) การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั�งที� 1
ลําดับ เลขที�ผู้สมัคร ชื�อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา

1444 611007813 นาย วรเมธ สมพนัธ์ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

1445 611007814 นาย ธิติวฒิุ แขวงรถ วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรฯ

1446 611007830 น.ส. ชณิชสา ช่วยระดม ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)

1447 611007840 น.ส. ภาณมุาศ ชมุสวสัดิ� ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)

1448 611007841 นาย ภทัรนนัท์ เรืองชนา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1449 611007850 นาย สกุฤษฏิ� บวัมหาศกัดิ� สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

1450 611007858 น.ส. สภุสัสร จดัเรืองอนนัต์ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)

1451 611007860 น.ส. พิมพ์ชนก สวุรรณคีรี ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)

1452 611007866 น.ส. เกศรินทร์ อาจหาญ เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

1453 611007870 นาย ภาคภมูิ สวสัดี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1454 611007871 น.ส. พชัรพร ประกอบกิจ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)

1455 611007878 น.ส. ปฐมวรรณ แก่นกลู วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมเครื�องกล (วศ.เครื�องกลเกษตรฯ)

1456 611007888 น.ส. ทชัชาภรณ์ สวา่งใจ อตุสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

1457 611007894 นาย ยทุธพงศ์ บญุสร้าง การบริหารและจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ

1458 611007901 น.ส. พิชญวดี หาลือสขุ เทคโนโลยีการเกษตร พฒันาการเกษตร

1459 611007908 นาย มลฑล บตุรแสน เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

1460 611007912 นาย วรเมธ งามขํา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1461 611007913 น.ส. สิริญาพร กวางอเุสน อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1462 611007914 น.ส. ณฐัธิดา ไหลหลั�ง วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร เทคโนโลยีชีวภาพ

1463 611007917 น.ส. ศศิวิมล ชลบษุย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

1464 611007923 น.ส. ชวรรนชุ ปณุยรัตน์ยืนยง สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภมูิสถาปัตยกรรม

1465 611007925 น.ส. กมลชนก ศรีสวุรรณ์ วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร เทคโนโลยีชีวภาพ

1466 611007932 น.ส. ธนภรณ์ สําเร็จ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

1467 611007937 น.ส. กาญจนา คํามีวงษ์ เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

1468 611007938 น.ส. ปริูดา บตุรสาลี เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

1469 611007941 น.ส. สิริมนต์ญา คงัคา อตุสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

1470 611007947 น.ส. ณฐักาญจน์ ชยัยศมานนท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมลูและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

1471 611007954 น.ส. นิราวรรณ์ ถนอมศิลป์ วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร สตัวศาสตร์

1472 611007956 นาย จอมพล ชยัสกลุสริุนทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

1473 611007958 นาย อธิกร พนัธ์พานิช ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

1474 611007971 น.ส. อรุณรัตน์ ดีวงษา วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมพลงังาน

1475 611007976 น.ส. สธุาสินี รัตนบรีุ การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

1476 611007986 นาย นครินทร์ ระวงัภยั การบริหารและจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ

1477 611007987 น.ส. สิริกญัญา ปราณี การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

1478 611007989 นาย นิรวิทธ์ หวงัปัญญา เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา)

1479 611007992 น.ส. สิรดา สนุทร ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

1480 611007998 น.ส. สมิตา ตรงลกัขณา สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 

1481 611008000 น.ส. รติมา โกศลวฒิุกลุ อตุสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีการหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

1482 611008001 น.ส. ปานเลขา ชมชื�น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์
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1483 611008004 นาย พิชชากร ชินนะมาส วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1484 611008020 น.ส. เนื �อทราย เหลือถนอม สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

1485 611008032 น.ส. รสธร สิทธิสินธ์ุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

1486 611008057 นาย ฐิติวสัส์ ชีวะอิสระกลุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

1487 611008058 น.ส. ศศิวิมล หาญนิโรจน์รัมย์ เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

1488 611008059 น.ส. พณัณิตา บญุญะรัง วิทยาลยันาโนเทคโนโลยีฯ วิศวกรรมวสัดนุาโน

1489 611008060 นาย พงศธร แดงดี วิทยาลยันวตักรรมฯ วิศวกรรมระบบการผลิต

1490 611008067 นาย ปัณณวิชญ์ ทองถาม์พรสทุธิ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภมูิสถาปัตยกรรม

1491 611008073 นาย กิตติชยั ใจผอ่ง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1492 611008095 น.ส. วริยา อาวชันาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

1493 611008113 นาย ณฐัวฒิุ อกนิษฐ์ศภุร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมลูและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

1494 611008121 น.ส. ปวรวรรณ ศรีรื�นเริง สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

1495 611008170 น.ส. เบ็ญจวรรณ แพลอย สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบสนเทศสามมิติ

1496 611008176 นาย อรพล ปากเมย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1497 611008179 น.ส. อนญัญา หนแูก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

1498 611008181 น.ส. จิราพร หนขูวญั วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1499 611008188 น.ส. พจนวรรณ อินทร์จนัทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

1500 611008192 น.ส. ศศิกานต์ ชยัญาณ วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

1501 611008195 น.ส. อทิตา ลลุว่ง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1502 611008210 น.ส. มณัฑนา เมืองคง เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

1503 611008219 น.ส. อนญัญา วานิชเกษตริน สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 

1504 611008223 น.ส. ญาดาภา ครองศิริกลุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมวดัคมุ

1505 611008226 น.ส. ปวริศา เสง็หะพนัธ์ อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1506 611008227 น.ส. ภาวรินทร์ เจริญสขุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

1507 611008228 น.ส. กชกร ผนัอากาศ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมปิโตรเคมี

1508 611008231 น.ส. สชุาดา สาลิง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวสัดุ

1509 611008249 นาย กิตติโชติ หลิน วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

1510 611008250 นาย ธีระพงษ์ คําเรือง วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมสารสนเทศ

1511 611008263 น.ส. นนัทพร เชยกลิ�น อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1512 611008267 น.ส. นภสัสร หสัจรรย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

1513 611008279 น.ส. ชนม์นิภา หงษ์ยนต์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

1514 611008285 น.ส. ณริสสา พ่วงผาด วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1515 611008286 นาย กฤษดา องักีรัตน์ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

1516 611008295 น.ส. เบญญาภา นวตัธนโชต สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

1517 611008299 น.ส. รวิสรา หนเูพ็ง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1518 611008302 นาย อรุเคนทร์ ทั�งพรม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

1519 611008322 น.ส. ตะวนั ศรีสวสัดิ� การบริหารและจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ

1520 611008325 นาย อนวุตั แย้มสขุ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยกุต์

1521 611008327 น.ส. เพ็ญพิชชา เชิงสมอ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั
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1522 611008330 น.ส. อมัพกา มาฟู อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1523 611008339 น.ส. นิสรา วีระวงษ์ วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร เทคโนโลยีการจดัการผลิตพืช

1524 611008348 น.ส. ไรวินท์ สดุสยุ ศิลปศาสตร์ ภาษาญี�ปุ่ น

1525 611008349 นาย ปญุญพฒัน์ เวชชาชวัะ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

1526 611008354 นาย ธวชัชยั ระบอบ เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

1527 611008359 น.ส. ณฐัชยา ไชยหล้า สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

1528 611008362 น.ส. ปฏิมา ยงกลุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบควบคมุ

1529 611008363 นาย นบิลอาลี ปะดกุา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

1530 611008369 น.ส. ฐิตาพร ศรีสําราญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

1531 611008380 น.ส. ชญาภรณ์ มิตรมลูพิทกัษ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

1532 611008387 น.ส. ณฐัณิชา พงศ์พิทยาธร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

1533 611008393 น.ส. อรวรรณ วงศ์มา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมวดัคมุ

1534 611008394 น.ส. ธญัญารัศมิ� สิริมงคลวฒันา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

1535 611008398 นาย พิเชษฐ์ จินตกสิกรรม เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

1536 611008410 น.ส. วริศรา หนอูไุร ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

1537 611008422 นาย สวุิทย์ ศรีบริุนทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1538 611008427 น.ส. พีรดา ปอแก้ว สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

1539 611008435 น.ส. พฒันวดี หมูโ่สภิณ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)

1540 611008437 นาย วชัระ พานทอง สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

1541 611008445 นาย ภมูิพฒัน์ วาวงศ์มลู เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1542 611008455 น.ส. รุจรวี จีระเดชากลุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

1543 611008459 นาย เมธาศิษฐ์ ธนาศิริธีรติกลุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 

1544 611008463 นาย ปัณณวฒัน์ ชสูงัข์ การบริหารและจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ

1545 611008467 น.ส. อญัชิษฐา ออ่นดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

1546 611008469 น.ส. อรปรียา วิวรรธน์กรกิจ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

1547 611008498 น.ส. ณิชา หงศ์พนัธ์กลุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

1548 611008501 นาย กิตติศกัดิ� พรหมรักษา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1549 611008502 น.ส. ธญัรัศม์ จู่วฒันาพงศ์ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

1550 611008520 นาย โชคพิสิฐ หลิวรุ่งทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1551 611008526 น.ส. นลินธร กลดัแพ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

1552 611008539 นาย สหรัฐ แสงสวา่ง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1553 611008545 น.ส. กนกวรรณ กิจสมยั สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

1554 611008557 นาย พรธนา กลุวฒันานนท์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

1555 611008566 น.ส. ปวิตรา หนสูลงุ วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

1556 611008576 นาย ภควตัร ศรานรัุกษ์ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)

1557 611008584 น.ส. จารุมน รุ่งรัศมี วิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์

1558 611008587 นาย ภวูิศ เชื �อชม เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1559 611008594 น.ส. ภทัรกร เทียมเหรียญทอง สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

1560 611008611 น.ส. โศพิษฐา เดชาขจรสขุ การบริหารและจดัการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ
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1561 611008619 น.ส. สกลุรัตน์ ปลกูสกลุ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

1562 611008632 นาย พิชยัยทุธ ถะกล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1563 611008638 นาย ไรวินท์ กณัหะเสน สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภมูิสถาปัตยกรรม

1564 611008639 น.ส. นทัธ์ชนนั ทวนดิลก สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบสนเทศสามมิติ

1565 611008655 นาย ธนวิชญ์ ณชัพลพรสกลุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

1566 611008661 นาย สขุเกษม มงัคดุ วิทยาลยัอตุสาหกรรมการบินฯ วิศวกรรมการบินและนกับินพาณิชย์

1567 611008664 น.ส. นิธิมา นิธิกลุ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

1568 611008667 น.ส. นภสัสร แก้วเกิด การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

1569 611008669 น.ส. วราวรรณ นิ�มเขียว สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

1570 611008670 น.ส. ศรัญยา บารอเฮม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ

1571 611008676 น.ส. ฐิติมน คําคง วิทยาศาสตร์ เคมีสิ�งแวดล้อม

1572 611008691 น.ส. นภสัสร ทองใส วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1573 611008693 นาย รพีพฒัน์ มฮูมัมดัสะมนั เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง

1574 611008731 น.ส. นภาพร บญุราช วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

1575 611008733 น.ส. เปรมพรรณ สวุรรณปรางค์ วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมเครื�องกล

1576 611008734 นาย โกมินทร์ ชมุพิบลูย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1577 611008743 น.ส. อษุณีย์ เรืองเขตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

1578 611008751 น.ส. ณฐัชยา สายทอง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

1579 611008753 น.ส. นิราวลัย์ นนทศรี วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยกุต์

1580 611008760 น.ส. วนัทนีย์ บญุโชติหิรัญ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

1581 611008765 น.ส. ชญัญานชุ ตั �งโฉลก สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

1582 611008774 นาย ธนพล คคัโนภาส ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)

1583 611008785 น.ส. กวินนา กลุนิติ เทคโนโลยีการเกษตร พฒันาการเกษตร

1584 611008787 น.ส. กนกพร คีรีรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร

1585 611008795 น.ส. สมุนต์รัตน์ ปุ่ นประเสริฐ วิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์

1586 611008798 น.ส. ปนดัดา รุ่งเรือง วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยกุต์

1587 611008799 น.ส. อลิศรา ทรงงาม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

1588 611008810 นาย กวิน ลีลาศ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

1589 611008829 น.ส. ศภิุสรา ตนัตระบณัฑิตย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

1590 611008831 นาย พลากร ทยุบงึฉิม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

1591 611008833 น.ส. เวณิการ์ อินชมุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

1592 611008835 นาย สิมิลนั ปรางประเสริฐ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การถ่ายภาพ

1593 611008853 นาย กิตติภพ การกลู ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ)

1594 611008860 น.ส. ทิวาสิริ บวับาน สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภมูิสถาปัตยกรรม

1595 611008868 นาย อธิวฒัน์ มีทองแสน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

1596 611008869 น.ส. กนกวรรณ อนรัุตน์ การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

1597 611008875 น.ส. ธนาภา เเก้วพิจิตร ศิลปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

1598 611008879 นาย กฤษดา ดอกไม้ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1599 611008881 นาย ชายชาญ ศรีสงคราม ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)



รายชื�อผู้มีสิทธิ�เข้าศกึษา ประจาํปีการศกึษา 2561
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รอบ 1 ) การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั�งที� 1
ลําดับ เลขที�ผู้สมัคร ชื�อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา

1600 611008883 น.ส. ธนัยมยั เต็มตนันา ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

1601 611008908 น.ส. พชัรินทร เรืองเนตร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล

1602 611008910 น.ส. ดลพร สวุรรณมิ�ง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

1603 611008913 น.ส. สิริกร พรอนงค์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 

1604 611008914 นาย ศกัดิพฒัน์ คําเอียด วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

1605 611008928 น.ส. กนุาจ เป็นมงคล ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

1606 611008933 นาย พงศกร มะหมดัเหม วิทยาเขตชมุพรฯ จ.ชมุพร วิศวกรรมเครื�องกล

1607 611008938 นาย ธีรพงศ์ สวุรรณโชติ เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

1608 611008939 นาย อภิสิทธิ� แออดุม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1609 611008942 นาย ภควตั กรอบมาศ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอตุสาหกรรม

1610 611008946 น.ส. กชกร สขุภิรมย์ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)

1611 611008949 นาย ณฐัพงศ์ บญุปั�น วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล

1612 611008955 น.ส. ปวีณา กาสินพิลา ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)

1613 611008960 น.ส. ดษุฎี นนัเขียว วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1614 611008962 น.ส. ศตพร นนทกานนัท์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

1615 611008966 น.ส. พชัรีวลัย์ ใจเที�ยง การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

1616 611008973 น.ส. ปิยพชัร หมูพิ่ทกัษ์ อตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

1617 611008983 น.ส. หทัยา วฒันน้อย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวสัดุ

1618 611008986 นาย ภาสวฒิุ วชัรสินธ์ุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

1619 611008987 น.ส. ณิชนนัทน์ สาครน้อย เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1620 611008988 นาย สรุศกัดิ� อูคํ่า วิทยาศาสตร์ สถิติประยกุต์

1621 611008991 นาย สนัติพงศ์ สดุประเสริฐ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์

1622 611008999 น.ส. จฑุามาศ ศิริ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)

1623 611009003 น.ส. เสาวลกัษณ์ แก้วไทย วิทยาศาสตร์ จลุชีววิทยาอตุสาหกรรม

1624 611009013 น.ส. ดสุิตา อมรรัตนาชยั วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยกุต์

1625 611009026 นาย ภดิูท อษัฎายธุ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมลูและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

1626 611009029 น.ส. อญัชิษฐา บญุณะสิทธิ� เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1627 611009036 นาย เอกสิทธิ� ตั �งวิจิตรพนัธ์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

1628 611009054 น.ส. ชญัญานชุ ลิขิตปัญจมานนท์ International College วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)

1629 611009055 น.ส. พรสิริ ทองสะอาด วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

1630 611009056 น.ส. วลัยากร บญุรักษ์ อตุสาหกรรมเกษตร วิศวกรรมแปรรูปอาหาร

1631 611009058 น.ส. พิมพ์ลภสั ตนัติวงศาโรจน์ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม)

1632 611009069 น.ส. อาทิตยา ฤทธานนั เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

1633 611009071 น.ส. ปารีณา ธีระกลุชยั สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ 

1634 611009075 นาย พงศ์พณิช อรัญรัตน์โสภณ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

1635 611009076 น.ส. สิริธิดา ฤทธิรณยทุธ การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

1636 611009087 น.ส. ศิศิรา ลิ�วลกัษณ์ วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

1637 611009109 นาย สหสัวรรษ แสนปราชญ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

1638 611009120 นาย ปรัชญา เอี�ยมอําภา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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รอบ 1 ) การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั�งที� 1
ลําดับ เลขที�ผู้สมัคร ชื�อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา

1639 611009125 น.ส. พชรมญช์ กอร์ปไพบลูย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ

1640 611009129 น.ส. ฟาติน เลก็กลุ การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

1641 611009133 น.ส. นนทิยา บินกาเซม็ วิทยาศาสตร์ เคมีอตุสาหกรรม

1642 611009159 นาย เทพพิทกัษ์ เเกบสิงห์ เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

1643 611009167 นาย ปรัชญ์ปวีร์ เนตรประเสริฐกลุ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน

1644 611009168 นาย ภวตั รัตนมงคล สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลกั

1645 611009173 น.ส. แววมณี เทวอกัษร การบริหารและจดัการ บริหารธุรกิจบณัฑิต

1646 611009177 นาย จิรายุ ต่วนเขียว ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน)

1647 611009178 น.ส. เทียนทอง แก้วพกุมั เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

1648 611009181 น.ส. กษมาวดี วิเศษสงัข์ ครุศาสตร์อตุสาหกรรมฯ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์เกษตร)

1649 611009186 นาย ศภุณฐั ปีติตระกลู สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

1650 611009189 นาย ต่วนยซัดาน แซแร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย 

1651 611009203 น.ส. รดา โมเสส วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ

1652 611009206 น.ส. นีรภทัร กนับวัลา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ

1653 611009207 น.ส. สกลวรรณ ทุ่งคํา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

1654 611009210 น.ส. สภุคัพร คงอยู่ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ

1655 611009213 น.ส. องัค์วรา จุ้ยน้อย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)

1656 611009217 นาย ธนกฤต เจริญบลูย์วิวฒัน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1657 611009220 นาย อรุณ ด่านศกัดิ�ชยั วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1658 611009222 นาย เผา่พนัธุ์ ทองอินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

1659 611009226 น.ส. ธรรมรส ชมทอง เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (โรคพืช)

1660 611009230 น.ส. อทิตยา เหลา่ผา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

1661 611009232 น.ส. ณฐัริกา เหลไ่ม้ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1662 611009235 น.ส. พิชามล เชิดรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวสัดุ

1663 611009237 นาย นิรวิทย์ ศิริโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

1664 611009238 นาย ศิวกรานต์ ยาวศิริ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

1665 611009239 น.ส. ภทัรวดี ประทีปสงัคม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)

1666 611009241 น.ส. กลัยาลกัษณ์ รัตนวรรณ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล

1667 611009243 น.ส. โยษิตา เปรมปรีดิ� วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล

1668 611009246 น.ส. สภุาวดี แพโต วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

1669 611009250 นาย สริุนทร์ นามแสง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

1670 611009251 นาย ทณัฑธร สขุสงัวาลย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1671 611009253 น.ส. ชนิภรณ์ ฉลวย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวสัดุ

1672 611009254 นาย พรรษพล จงึจตพุรชยั วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

1673 611009257 นาย กรเทพ ก้องแดนไพร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล

1674 611009262 นาย วิศรุต โรจนประศาสน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

1675 611009265 น.ส. นวรัตน์ ทิพย์ประชา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

1676 611009272 นาย ปณุณวิช ดํารักษ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

1677 611009275 นาย ธนาธิป ราษฎรวิจิตร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล
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1678 611009281 นาย รุ่งโรจน์ มจัฉภมูิ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)

1679 611009306 น.ส. พีรญา บญุสาร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

1680 611009307 น.ส. วิลาสินี อทุยาภมรวฒัน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)

1681 611009311 นาย ธฤษณุ นนัทฐานกุร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

1682 611009312 น.ส. ณชัชา หวานเสนาะ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1683 611009318 น.ส. นลินรัตน์ กฤษณะโลม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

1684 611009320 น.ส. รัชนีกร แสงพรมมา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)

1685 611009321 นาย ธนกฤต รังสิยานวุตัร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1686 611009324 น.ส. วรนาฎ นาวงษ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)

1687 611009327 น.ส. อริสรา สขุทรัพย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)

1688 611009329 นาย ธิติวฒิุ ยอดปัญญา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอาหาร

1689 611009331 น.ส. สิรินยา กํายาน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1690 611009332 น.ส. กลัยรัตน์ จนัทร์อนนัต์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวสัดุ

1691 611009339 น.ส. ปิยาพชัร เติมชยักลุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ

1692 611009342 นาย ภวูดล ลิ�มวณิชสินธ์ุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1693 611009347 น.ส. ปนสัยา อปุครราช วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ

1694 611009352 น.ส. ศิริพรรษา สารคลอ่ง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

1695 611009355 นาย ชชูยั ปินตา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1696 611009356 นาย ปิย อิทธิอาภรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

1697 611009358 น.ส. วรพรรณ พฤกษะวนั วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ

1698 611009363 นาย จิรวฒัน์ ยิ�งหาญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

1699 611009371 นาย ชยัธวชั จนัทร์ขอนแก่น เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร

1700 611009372 นาย ภาณพุงศ์ ศิริรักษากลุ International College วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)

1701 611009376 นาย พศวีร์ และอรุณ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1702 611009378 นาย ชาติยะ อาจชน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

1703 611009383 นาย นพณฐั มีมาก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1704 611009387 น.ส. เมธาวี ประดบัปิ�น วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

1705 611009388 น.ส. มทัธีรัฐ อทุมุพิรัตน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

1706 611009389 นาย วีรธร ลิบสิทธิกลุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1707 611009390 น.ส. ปภาวี หอมอ้ม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตร

1708 611009399 นาย ธนภทัร ขจรชยักลุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอติัโนมติั

1709 611009401 น.ส. กมลวทัน์ วงษ์เกตุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

1710 611009402 นาย นนทพทัธ์ สิริชื�นสวุรรณ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1711 611009406 นาย กรธวชั วิชชวุาณิชย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1712 611009407 น.ส. นตุประวีณ์ สิงห์กวาง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

1713 611009408 นาย อาสนอินทร์ จ้อสงูเนิน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมปิโตรเคมี

1714 611009415 นาย เกียรติศกัดิ� นนตะแสน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1715 611009422 นาย ชยัภทัร จนุถาวร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1716 611009423 น.ส. สิตานนั ทรัพย์มา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมปิโตรเคมี
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1717 611009425 น.ส. เจนจิรา พินารอด วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

1718 611009429 นาย รัชพล พลเยี�ยม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

1719 611009443 นาย ศกัดิ�ดาวฒิุ คงเลิศกิตติ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ

1720 611009444 นาย เตชิต ศรีตระกลู วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนสง่ทางราง

1721 611009447 น.ส. ประณิธิ ดอกมณฑา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวสัดุ

1722 611009450 นาย ชวาล ขําพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1723 611009451 นาย ธนธสั โชติศิลป์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล

1724 611009453 น.ส. สณิุสา มณีกระโทก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1725 611009455 น.ส. ประภสัสร ดอกอินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1726 611009458 นาย ฐาปนนท์ คุ่ยเสงี�ยม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ

1727 611009463 นาย ธนยศ มว่งแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1728 611009465 น.ส. วรัญญา เต็มสวสัดิ� เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง

1729 611009466 นาย กมลภพ ทองเต็ม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

1730 611009471 น.ส. เรืองลดัดา ลิ �มพงษ์สวสัดิ� วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)

1731 611009472 น.ส. อนญัญา บตุวงษ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1732 611009477 นาย คมกฤษณ์ ปริุมาโน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

1733 611009478 น.ส. ชริตา สรุนนัทจกัร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1734 611009479 น.ส. วชัรินทร์ ภาคทิพย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี

1735 611009480 น.ส. ประไพพรรรณ วรรณสทุธิวฒัน์ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

1736 611009482 น.ส. สภุสัสรา วิริยธนชิต วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

1737 611009485 นาย ภผูา อดุานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

1738 611009487 น.ส. กฤติยากานต์ ต้นสขุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1739 611009492 น.ส. ชนากานต์ ศรีสมบติั วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล

1740 611009495 นาย ยทุธการ วรรณปะขี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

1741 611009497 น.ส. วิภาวี ฤทธิสิทธิ� วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

1742 611009499 น.ส. วนัวิสา มลิมาตย์ เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง

1743 611009500 นาย ปพนพฒัน์ ไชยมโน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอตุสาหการ

1744 611009502 น.ส. ภรีูจนัทร์ วิวฒัน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวสัดุ

1745 611009504 นาย ก๊าไฟ้ นิกกี � เจิง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1746 611009508 น.ส. พรนภสั โลบญุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมปิโตรเคมี

1747 611009511 น.ส. อนนัตญา มณีรอด วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1748 611009515 น.ส. กลัยพร แก้วกาญจน์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล

1749 611009516 น.ส. สณิุสา ยิ �นเสน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

1750 611009518 นาย นทัธพงศ์ เกื �อกลู วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1751 611009523 น.ส. นนัทรัตน์ ทรัพย์เจริญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสารสนเทศ

1752 611009524 น.ส. รัญชนา ธะนะภาษี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1753 611009528 นาย ปรรพากร ศิริพานิช International College วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)

1754 611009541 น.ส. จิตติมา ศรีสภุาพ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

1755 611009544 น.ส. จิตนนัท์ เจริญฤทธิ� เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์
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1756 611009555 นาย ฐานทพั ทบัสีเเก้ว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1757 611009557 นาย เจษฎา วรรณสทุธิวฒัน์ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

1758 611009571 น.ส. ปิยะธิดา ศิลาวงษ์ เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

1759 611009573 น.ส. ดาราวรรณ เกียรติมงคล เทคโนโลยีการเกษตร พฒันาการเกษตร

1760 611009574 น.ส. จิดาภา จนัทีนอก เทคโนโลยีการเกษตร พฒันาการเกษตร

1761 611009575 น.ส. สมุินตรา ชยัเทศ เทคโนโลยีการเกษตร สตัวศาสตร์

1762 611009576 น.ส. ณฐัพชัร์ เชาว์ธีระเจริญ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมปิโตรเคมี

1763 611009578 น.ส. ณฎัฐ์กฤตา แก่นพิจู เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง

1764 611009579 น.ส. วาณิตา พฒุเจริญ เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์การประมง

1765 611009581 น.ส. เกศรา แก้วอาสา เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (พืชสวนและภมูิทศัน์)

1766 611009595 นาย พลณชั มาเที�ยง เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์ (โรคพืช)

1767 611009599 นาย นนทชา เพชรจนัทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื�องกล

1768 611009600 นาย กิตติภฎั ลิ �มประยรูวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

1769 611009606 น.ส. วริษฐา ไชยยา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมขนสง่ทางราง

1770 611009608 น.ส. นภสัสร หาญณรงค์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

1771 611009609 นาย พงศธร นวลขาว วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์

1772 611009611 นาย จกัรี สิงห์คําป้อง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

1773 611009633 นาย ณพสิทธิ� กสิกิจวรกลุ International College วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)

1774 611009638 นาย สรร กีรตวฒันา International College วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)

1775 611009643 นาย ศรัณ แฟร์ริแมน International College วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)

1776 611009648 น.ส. อรนิช ลิมป์นินาท International College วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)

1777 611009652 น.ส. ภษิูตา สงวนเศรษฐกลุ International College วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)

1778 611009655 นาย กรณฐั นําลาภ International College วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)

1779 611009660 นาย ณฏัฐ์ฐชยั บญุประเสริฐ International College วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)

1780 611009688 นาย ภณฐั ศรีพลากิจ International College วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)

1781 611009696 น.ส. ฐิติรัตน์ สิริไพบลูย์พงศ์ International College วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)

1782 611009705 นาย ฆนรพ ทองเปลว International College วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)


