


ข้อควรทราบและถือปฏิบัติ  : 
 

      1.  ผู้ผ่านการเคลีย์ริ่งเฮาส์และได้รับการประกาศเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ-
ทหารลาดกระบัง  จะต้องกรอกข้อมูลรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ต www.reg.kmitl.ac.th 
พิมพ์ใบช าระเงิน และช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า) ระหว่างวันที่ 8 - 11 
กุมภาพันธ์  2562  โดยช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารที่ก าหนด (ไม่ต้องเข้ามารายงานตัวที่สถาบันฯ) การรายงาน
ตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและยืนยันสิทธิ์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการช าระเงินตามวัน เวลา และวิธีการที่ก าหนดเท่านั้น หากไม่
ปฏิบัติตามเวลาที่ก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ 
        2.  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง      เมื่อรายงานตัวยืนยันสิทธิ์
ทางอินเทอร์เน็ตและช าระเงินเรียบร้อยแล้ว    จะต้องมารายงานตัวที่สถาบันฯ เพ่ือยื่นเอกสารทางการศึกษาต่าง ๆ 
พร้อมกับลงทะเบียนเรียน  ภาคการศึกษาที่  1/2562  อีกครั้ง  ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม  2562   ส าหรับ
ก าหนดการรายงานตัวที่สถาบันฯ  ส านักทะเบียนและประมวลผลจะแจ้งให้ทราบในเอกสารข้อแนะน าการรายงานตัว
และลงทะเบียนเรียน  ทาง  www.reg.kmitl.ac.th  ประมาณวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป   
 
หมายเหตุ   1. นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ คนละ 1 สิทธิ์ เมื่อตัดสินใจเลือกเคลีย์ริ่งเฮาส์แล้วจะถูกตัดสิทธิ์จากการสมัคร 
                   รอบถัดไป 

      2. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในคณะหนึ่งแล้ว  ไม่สามารถโอนเงินจากคณะเดิม 
                    ไปยังคณะอื่นได้ 

      3. สถาบันฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าที่ช าระไว้แล้วให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

 ในส่วนของการขอสละสิทธิ์ เพื่อไปสมัคร TCAS ในรอบถัดไป จะต้องด าเนินการขอสละสิทธิ์
ผ่านเวปไซต์ของ ทปอ. ตามวันเวลาที่ ทปอ. ก าหนดเท่านั้น  โดยสถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายใด ๆ หากการสละสิทธิ์ล่าช้าจนเป็นเหตุท าให้สมัครในรอบถัดไปไม่ทัน 

 

อัตราค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย) 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์    จ านวนเงิน 25,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จ านวนเงิน 90,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• เฉพาะสาขาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

     จ านวนเงิน      150,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• เฉพาะสาขาวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 

     จ านวนเงิน      120,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• เฉพาะสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

   จ านวนเงิน 75,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรต่อเนื่อง) จ านวนเงิน 35,000   บาท/ ภาคการศึกษา 
• คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรเทียบโอน) จ านวนเงิน 25,000   บาท/ ภาคการศึกษา 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   จ านวนเงิน 22,000   บาท / ภาคการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  จ านวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ (หลักสูตรต่อเนื่อง) จ านวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร   จ านวนเงิน 15,000   บาท / ภาคการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์   จ านวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   จ านวนเงิน 32,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) จ านวนเงิน  70,000   บาท / ภาคการศึกษา 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร   จ านวนเงิน 21,000   บาท / ภาคการศึกษา 
คณะการบริหารและจัดการ   จ านวนเงิน 20,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• คณะการบริหารและจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) จ านวนเงิน 40,000   บาท /  ภาคการศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์   จ านวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• เฉพาะสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ  จ านวนเงิน 26,000   บาท / ภาคการศึกษา 

 คณะแพทยศาสตร์    จ านวนเงิน      495,000   บาท / ภาคการศึกษา 
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง   จ านวนเงิน 21,000   บาท / ภาคการศึกษา 
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  จ านวนเงิน 25,000   บาท / ภาคการศึกษา 

 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  จ านวนเงิน 90,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ต้องช าระค่าเรียกเก็บซึ่งจ่ายให้โดยตรงกับ

สถาบันการบินเอเซีย (AAA) ภาคการศึกษาละ 350,000 บาท และค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ภาคการศึกษาละ 90,000 บาท  

 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต    จ านวนเงิน 80,000   บาท / ภาคการศึกษา 
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (จังหวัดชุมพร) 
• คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ว.ชุมพร)  จ านวนเงิน 20,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• คณะวิทยาศาสตร์ (ว.ชุมพร)   จ านวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ว.ชุมพร)  จ านวนเงิน 15,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• คณะการบริหารและจัดการ (ว.ชุมพร) จ านวนเงิน 16,000   บาท / ภาคการศึกษา 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว  สามารถตรวจสอบ 
รายช่ือผู้ช าระเงินได้ในวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2562  ทาง  www.reg.kmitl.ac.th/TCAS 

http://www.reg.kmitl.ac.th/


คณะวศิวกรรมศาสตร์

เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่-นามสกลุ สาขาวชิา/หลกัสตูร

621002753 นาย ธนากร ผดงุเวยีง  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621002841 นางสาว ภาวสิา นลิเพชร  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621003039 นางสาว สพุชิญาณ์ ณัฏฐเ์มธี  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621003063 นาย ธนปราชญ์ จันทรเสนา  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621003907 นางสาว ธัญญเรศ ศรเดช  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621003945 นางสาว สกุญัญา ค ้าคณู  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621004302 นาย ฐติพิงศ์ ทองดี  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621004644 นางสาว จฑุาสนิี ก ิว่ไธสง  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621005105 นางสาว กลัญาณี กลิี  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621005370 นางสาว ประภัสสร ขาวทอง  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621005784 นางสาว จริกาญจน์ ไมทอง  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621005808 นางสาว อารยีา เกตยุอ้ย  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621006297 นางสาว ธณัชชา ขวกเขยีว  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621006908 นางสาว มนีา ยาชะรัด  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621007278 นางสาว ชวณัฐ ทพิวัลย์  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621007336 นางสาว ชัญญา ปรชีา  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621007404 นางสาว ฐติรัิตน์ ตันไพเราะห์  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621007410 นางสาว ปภาวรนิท์ อศัยเผา่  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621007616 นางสาว กนกวรรณ ประพฤทธิต์ระกลู  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621007731 นางสาว ชญาภา พริม้พลาย  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621007846 นาย ชยธร ชัชวาลหรัิญ  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621007988 นาย ณฐวัฒน์ ขนันาค  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621008050 นางสาว ธนัญญา แสงวจิติรกลุ  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621008236 นางสาว สารศิา เจมิแพทยจ์รรยา  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621008376 นางสาว สทุธดิา เจรญิสมบัติ  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621008947 นางสาว วลิาสนิี เรอืนทอง  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621009182 นาย กษิเดชา กลุขจรพันธ์  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621009199 นาย จักรรนิทร์ เผอืกค า  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621009306 นาย ณัฐพงศ์ ขรีะมาตย์  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621009311 นาย ปิตพัิฒน์ สารปรัง  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621009353 นาย ธนบดนิทร์ จันทมานติย์  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621009508 นางสาว บัณทติา รักษาบญุ  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621009591 นาย มนิทดา สคุนธสขุกลุ  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621009773 นาย พรีพัฒน์ ถิน่ใหญ่  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621009920 นางสาว พัณณติา คณาญาติ  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621009925 นาย ภาสวรี์ สมบรูณ์วานชิย์  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621009933 นางสาว ปิยะธดิา สงูรัง  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621009985 นางสาว ภัทรลภา กติตปิระชากลุ  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621010280 นาย สมบรูณ์ สนุามถาวร  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621010340 นางสาว ปภาวี คาดสนทิ  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621010611 นางสาว กลัยาณี หวังสาสขุ  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621011293 นางสาว สมุนิตรา สงคะมยั  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621011302 นางสาว ชนัญญา ฟักแฟง  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621011421 นางสาว พัชรกติติ์ ยางเดีย่ว  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621011480 นางสาว เสาวลักษณ์ ยซุ ิ  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621011614 นางสาว ทพิรกานต์ ประวัต ิ  วศิวกรรมโทรคมนาคม

รายชือ่ผูผ้า่นการ Clearing House และมสีทิธิเ์ขา้ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีแบบ Portfolio รอบที ่1

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั
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621011687 นางสาว กนกกร บญุประเสรฐิ  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621011689 นางสาว กนกภรณ์ บญุประเสรฐิ  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621011750 นางสาว เพรศิแพรว้ โอฆะพนม  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621011778 นางสาว ปนัดดา พรหมทอง  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621012190 นางสาว วัชรี แพงดี  วศิวกรรมโทรคมนาคม

621000447 นาย อภวิัฒน์ ดษิฐค าเรงิ  วศิวกรรมไฟฟ้า

621000711 นาย วชิญะ วสิภักดิ์  วศิวกรรมไฟฟ้า

621001640 นาย รณกฤต ศักดิเ์จรญิ  วศิวกรรมไฟฟ้า

621001659 นาย ภมูสิทิธิ์ สายโสภา  วศิวกรรมไฟฟ้า

621002487 นาย จักรภัทร อิม่อทุร  วศิวกรรมไฟฟ้า

621003051 นาย ตณิณภพ วัฒนพานชิ  วศิวกรรมไฟฟ้า

621003261 นาย บรรัิกษ์ โรงสะอาด  วศิวกรรมไฟฟ้า

621003359 นางสาว สลลิ อมรฉัตร  วศิวกรรมไฟฟ้า

621003709 นาย สเุรนทร เสยีงหวาน  วศิวกรรมไฟฟ้า

621003735 นางสาว พัฒนศญา พรมบัง  วศิวกรรมไฟฟ้า

621003747 นางสาว พัทธมน แขวงภเูขยีว  วศิวกรรมไฟฟ้า

621003810 นางสาว สถดิารัตน์ นติยวัน  วศิวกรรมไฟฟ้า

621004044 นาย นวพัตร์ พฒุมิา  วศิวกรรมไฟฟ้า

621004071 นาย เนตพิงษ์ อทุธา  วศิวกรรมไฟฟ้า

621004147 นาย ศภุกร เกตแุจม่  วศิวกรรมไฟฟ้า

621004198 นาย อนันตชัย กนันยิม  วศิวกรรมไฟฟ้า

621004303 นาย ชนิาธปิ พทุธา  วศิวกรรมไฟฟ้า

621004311 นาย นนทวัฒน์ รวบยอด  วศิวกรรมไฟฟ้า

621004506 นางสาว ชนดิา ชทูอง  วศิวกรรมไฟฟ้า

621004849 นาย วัทนธ์วนิท์ พยคัพันธ์  วศิวกรรมไฟฟ้า

621004852 นางสาว ดวงกมล สจุรติ  วศิวกรรมไฟฟ้า

621004872 นางสาว อารยีา พันธุจั์นทร์  วศิวกรรมไฟฟ้า

621004938 นาย ชนาธปิ ทะนันชัย  วศิวกรรมไฟฟ้า

621004959 นาย ปญุญพัฒน์ พธิกจิ  วศิวกรรมไฟฟ้า

621004994 นางสาว ชนัญอยสุ ลลีาพตะ  วศิวกรรมไฟฟ้า

621005026 นาย ปรญิญ์ สวนกลู  วศิวกรรมไฟฟ้า

621005183 นาย ศริวิฒุ ิ พงษ์พทัิกษ์  วศิวกรรมไฟฟ้า

621005303 นางสาว สดุารัตน์ ผวิขาว  วศิวกรรมไฟฟ้า

621005317 นางสาว มารษิา หงษาวดี  วศิวกรรมไฟฟ้า

621005373 นาย อคัรพล นะเป๋า  วศิวกรรมไฟฟ้า

621005949 นาย ณัฐณรงค์ วริณุานนท์  วศิวกรรมไฟฟ้า

621006043 นางสาว ปณุฑรกิา มิง่เมอืง  วศิวกรรมไฟฟ้า

621006145 นาย สกุฤษฎิ์ ตรงจติรจรงิ  วศิวกรรมไฟฟ้า

621006221 นาย ณภัทร องัอรณุกร  วศิวกรรมไฟฟ้า

621006474 นาย ณัฐพล ศริพิทัิกษ์ชัย  วศิวกรรมไฟฟ้า

621006588 นาย วรทิธิ์ ชว่ยออ่น  วศิวกรรมไฟฟ้า

621006807 นาย ธรีะศักดิ์ เสดาทอง  วศิวกรรมไฟฟ้า

621006894 นาย ศภุวชิญ์ สนิธนะกลุ  วศิวกรรมไฟฟ้า

621007273 นาย ณฐพล บญุไสย์  วศิวกรรมไฟฟ้า

621007541 นาย สรวศิ ชวกลุ  วศิวกรรมไฟฟ้า

621007821 นางสาว เพ็ญพชิชา โคละทัต  วศิวกรรมไฟฟ้า

621007915 นางสาว ปัณฑติา ขลุย่นาค  วศิวกรรมไฟฟ้า

621007920 นาย กร รัศมปัีญญาทพิย์  วศิวกรรมไฟฟ้า

621007922 นาย กรณุา ธนากจิ  วศิวกรรมไฟฟ้า

621008224 นาย ธนาดลุ ยน่มรรคา  วศิวกรรมไฟฟ้า

621008308 นางสาว สภุชา ผลเจรญิงาม  วศิวกรรมไฟฟ้า

621008404 นาย รพี วเิชยีรโชติ  วศิวกรรมไฟฟ้า
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621008473 นางสาว ชวัลกร ธนกนัชนนชาญ  วศิวกรรมไฟฟ้า

621008577 นาย พรเทวา กจิขยนั  วศิวกรรมไฟฟ้า

621008598 นางสาว ธนาภรณ์ ชนิวงษ์  วศิวกรรมไฟฟ้า

621008618 นางสาว ภณดิา แวววงษ์  วศิวกรรมไฟฟ้า

621008652 นางสาว วไิลรัตน์ ขนุทอง  วศิวกรรมไฟฟ้า

621008719 นาย ยอดมนู เจรญิชัยเปรมปรดี ิ์  วศิวกรรมไฟฟ้า

621008855 นางสาว พมิพท์อง กวาวสบิสาม  วศิวกรรมไฟฟ้า

621008955 นาย ภัทรธร สมศักดิ์  วศิวกรรมไฟฟ้า

621009284 นาย นวมนิทร์ ราศรี  วศิวกรรมไฟฟ้า

621009317 นาย พงศกร ประถมพงษ์  วศิวกรรมไฟฟ้า

621009322 นาย ศริะ รอดทกุข์  วศิวกรรมไฟฟ้า

621009348 นาย นรภัทร รัตนธรรม  วศิวกรรมไฟฟ้า

621009421 นาย วรีะยทุธ สภุาษร  วศิวกรรมไฟฟ้า

621009536 นาย ศวิกร ปามา  วศิวกรรมไฟฟ้า

621009573 นางสาว นันทน์ภัส บญุสม  วศิวกรรมไฟฟ้า

621009609 นางสาว เบญจมาศ ประทมุฝาง  วศิวกรรมไฟฟ้า

621009635 นาย วฒุภัิทร ยั่งยนื  วศิวกรรมไฟฟ้า

621009726 นาย ภชูชิย์ มงัคณุ  วศิวกรรมไฟฟ้า

621009753 นาย วรทัศน์ รัตนวราหะ  วศิวกรรมไฟฟ้า

621009838 นางสาว กาญจนาพร พลูเกดิ  วศิวกรรมไฟฟ้า

621009882 นางสาว ธนภรณ์ จรัสวฒุวิงศ์  วศิวกรรมไฟฟ้า

621010007 นาย อนุวัฒน์ ตยิะชัยพานชิ  วศิวกรรมไฟฟ้า

621010046 นางสาว ธารารัตน์ นสิยัมั่น  วศิวกรรมไฟฟ้า

621010076 นางสาว ศภุสิรา ไววชิา  วศิวกรรมไฟฟ้า

621010109 นางสาว ณัฏฐณี จันทรอด  วศิวกรรมไฟฟ้า

621010142 นางสาว นันทธ์นภัส สริสินิภาณุรจุ  วศิวกรรมไฟฟ้า

621010272 นางสาว กนกวรรณ ตัง้กาญจนกจิ  วศิวกรรมไฟฟ้า

621010299 นางสาว ปภัสสร กลุไธสง  วศิวกรรมไฟฟ้า

621010313 นางสาว ณัฐกานต์ หนูนวล  วศิวกรรมไฟฟ้า

621010334 นาย มานัสสพุล แซต่ั๊น  วศิวกรรมไฟฟ้า

621010415 นาย จริวัฒน์ พานชิเจรญิวงศ์  วศิวกรรมไฟฟ้า

621010516 นาย ณัฐภัทร เชงิไว  วศิวกรรมไฟฟ้า

621010594 นางสาว ธดิารัตน์ ไชยทอง  วศิวกรรมไฟฟ้า

621010625 นาย พสิทิธ์ กจิประเสรฐิ  วศิวกรรมไฟฟ้า

621011057 นาย ธนพล กรณีกจิ  วศิวกรรมไฟฟ้า

621011076 นาย จริายุ ช านาญชล  วศิวกรรมไฟฟ้า

621011106 นาย ธชา เถือ่นหัสดี  วศิวกรรมไฟฟ้า

621011177 นาย ชัยสตวัษศ์ ศรคีณุวัต  วศิวกรรมไฟฟ้า

621011191 นางสาว ณัฐรกิา ออองิทรัพย์  วศิวกรรมไฟฟ้า

621011192 นางสาว กฤษณา พันธแ์ตง  วศิวกรรมไฟฟ้า

621011315 นาย จักรพงษ์ จงทัน  วศิวกรรมไฟฟ้า

621011460 นาย กมลพัชร อนิทรเ์กลีย้ง  วศิวกรรมไฟฟ้า

621011511 นาย พงศกร พทุธวงศว์ัน  วศิวกรรมไฟฟ้า

621011602 นาย จฬุจักศ์ โพธิง์าม  วศิวกรรมไฟฟ้า

621011659 นางสาว ธัญชนก สทุฎิฐานุคติ  วศิวกรรมไฟฟ้า

621011723 นาย พัฒนพล อยูเ่ต็มสขุ  วศิวกรรมไฟฟ้า

621012049 นางสาว อสิราพร ประครองใจ  วศิวกรรมไฟฟ้า

621012150 นาย วทิวัส ชืน่พรม  วศิวกรรมไฟฟ้า

621012288 นาย พงศกร อคัรมโนไพศาล  วศิวกรรมไฟฟ้า

621012388 นาย ภรูณัิฐ วงศเ์พ็ญทักษ์  วศิวกรรมไฟฟ้า

621012446 นาย ธันวา เพชรนอ้ย  วศิวกรรมไฟฟ้า

621001642 นาย ณัฏฐศ์กร เลีย้งสอน  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์
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621002699 นาย กนัตภณ วอ่งวัจนะ  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621003165 นาย จักรพงษ์ เครอืจันตะ๊  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621003536 นาย นันทวัช เสนาจันทร์  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621004065 นางสาว อจัฉรกิา ชัยมงัคโล  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621004317 นางสาว ชนกิานต์ เอง้ฉว้น  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621004505 นางสาว ชัญญานุช กจิอ านาจสขุ  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621005001 นางสาว ชนกิานต์ อศิราคาร  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621005047 นางสาว สรัญลักษณ์ เรอืงผล  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621005076 นาย เกยีรตกิลู พฤษการ  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621005117 นาย อภวิัฒน์ กมุภาว์  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621005165 นางสาว ธัญวรัตน์ ทนหนองแวง  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621005261 นาย ก าพล อูน่าค  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621005681 นาย วรนันท์ สมค า  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621005990 นาย อรรถวทิย์ อศุมา  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621006095 นาย อนัญลักษณ์ มหาสวุรรณ์  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621006148 นางสาว สณุสิา ภมูศิรจัีนทร์  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621006281 นางสาว กิง่แกว้ พพัิฒนก์ลุธวัช  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621006491 นาย ณรงคศ์ักดิ์ จรเสถยีร  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621006748 นางสาว จารวุรรณ ยิม้จันทร์  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621006774 นาย พศวัต พงษ์อนันท์  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621007130 นาย พรีณัฐ อนิทรผ์ึง้  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621007955 นาย กอ้งเกยีรติ กระจา่งโพธิ์  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621008025 นางสาว ธัญพชิชา มสีขุ  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621008260 นาย เจษฎาพร รว่มชาติ  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621008392 นาย จักรรนิทร์ การภา  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621008435 นาย ธนพัฒน์ บญุแกว้  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621008454 นาย ชนาพล นลิหยก  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621008694 นาย ศจุวิรรษ สงวนสทุธิ์  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621008698 นางสาว ศริลิักษณ์ ทองลอย  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621009154 นางสาว จติตนิาถ บญุฑาทพิย์  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621009346 นาย กติตคิณุ สริชิมพนุูช  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621009399 นาย กรีติ ทพิยรั์กษา  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621009419 นาย ภมูิ ภานุสถติย์  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621009565 นาย ธนานันต์ เฮงสวัสดิ์  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621009604 นางสาว ยศวดี ชัยมานะพร  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621009731 นางสาว ชตุกิาญจน์ ดรจันทรใ์ต ้  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621009785 นางสาว จริภัทร วรรณสทุธิ์  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621009950 นาย นติพัิฒน์ เจรญิพันธ์  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621010314 นาย รญีดวูัล หมะบ๊ะ  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621010475 นาย ยทุธชัย หว่งโห ้  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621010503 นาย ภาณุมาศ วารี  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621011236 นาย สหัสวรรษ สงัขนษิฐ  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621011310 นาย กวนิท์ กลิน่ปาน  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621011329 นางสาว ขวัญตะวัน ชัยธานี  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621011529 นาย อภวิัฒน์ ยอดเกดิ  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621011827 นาย ทศพร ดษิฐประสพ  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621012032 นางสาว ขวัญมนัส อทุารไทร  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621012084 นาย ณภัทร นโิรจนศ์ลิปชัย  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621012215 นางสาว จวีารนิ พนิพันธุ์  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621012362 นาย อธปิไตย นมิะเตะ๊  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621012519 นาย จริภัทร ศักดิภั์ทรกลุ  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621012668 นาย ภัควรรธน์ กวนิพัฒนวัฒน์  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์
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621002608 นาย ฉัตรนิ ผวิรัตน์  วศิวกรรมระบบควบคมุ

621002756 นาย อมรเทพ บบุผเวส  วศิวกรรมระบบควบคมุ

621004539 นาย อาณกร หอมทวนลม  วศิวกรรมระบบควบคมุ

621005837 นาย ภัทรพงษ์ รัตนวาล  วศิวกรรมระบบควบคมุ

621006358 นาย ปฏภิาณ จันทาฟ้าเหลือ่ม  วศิวกรรมระบบควบคมุ

621010048 นาย แววปราชญ์ ตา่ยสกลุทพิย์  วศิวกรรมระบบควบคมุ

621010372 นางสาว สมุติรี สรอ้ยโพธิ์  วศิวกรรมระบบควบคมุ

621010499 นาย วรวัฒน์ จันทสวัสดิว์งศ์  วศิวกรรมระบบควบคมุ

621010912 นาย ผาภมูิ หงษานาวา  วศิวกรรมระบบควบคมุ

621011092 นาย พติรพบิลู ยศรุง่เรอืง  วศิวกรรมระบบควบคมุ

621011739 นางสาว อมัภสิา เขม้แข็ง  วศิวกรรมระบบควบคมุ

621012424 นางสาว กนกพร กองจันดา  วศิวกรรมระบบควบคมุ

621012647 นางสาว ณัฐณชิา รนิทา  วศิวกรรมระบบควบคมุ

นาย ภากรณ์ ธนประชานนท์  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621001482 นาย อคัรวนิท์ บญุเผือ่น  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621001658 นางสาว กฤตกิามาส สโุนภักดิ์  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621001737 นาย พักตรภ์มู ิ ตาแพร่  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621002162 นาย นนทกร จติรชริานันท์  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621003024 นาย ธรีดนย์ จันทรห์อม  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621003440 นาย ฉัตรดนัย สงิหโ์ต  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621003529 นาย วรนพิฐิ ชัยพนิจินรชาติ  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621003742 นาย รวโีรจน์ ทองดี  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621004420 นาย ธนบดี จงศริิ  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621004466 นาย ณัฐพนธ์ สขุถาวร  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621004658 นาย ณภัทร ศรนีามนต์  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621004720 นาย ธนา ติง้ประสม  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621004790 นาย ธนพร เจรญิพรเลศิ  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621005018 นาย วรศิ เผา่ทองศขุ  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621005080 นาย วงศว์รศิ พันธเ์จรญิ  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621005149 นาย ทศภณ สงิสนัจติร  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621005152 นาย สริวชิญ์ สขุวัฒนาวทิย์  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621006168 นาย ธัญญะ บญุทรงสนัตกิลุ  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621006250 นาย ธนกร ชาญเชงิพานชิ  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621006263 นาย สรุวชิ ยอแสง  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621006450 นาย นวพรรษ ศรบีญุเรอืง  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621006628 นาย นติพัิฒน์ บญุเกตุ  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621007332 นางสาว คัมภรีดา ภูท่อง  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621007582 นาย ณัฐวฒุิ ครองอารธีรรม  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621007624 นางสาว รนิทรล์ภัส สวุัฒนธ์นากร  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621007718 นาย ระพพัีฒน์ เพ็งที  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621008040 นาย ธนภณ เวชสทุธานนท์  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621008146 นาย ธนนิทร์ อดุมธนกจิ  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621008311 นาย ธรรมนูญ กจิเลศิไพโรจน์  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621008322 นางสาว ชณสิมน แตง่ประกอบ  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621008486 นางสาว ศศกิานต์ ชบูญุ  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621008589 นาย พัฒนภ์มู ิ หาแกว้  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621008627 นาย ณฐพล นะสาโร  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621008942 นาย ศวิกร เพชรนอ้ย  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621008979 นาย ณพวัฒน์ ค ายอด  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621008984 นาย วรีวชิญ์ ศรสีนัตคิณาพร  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621009129 นาย พันธกานต์ ไสบาล  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621009156 นาย นวพล กรดุพันธ์  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์
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621009378 นาย นธิิ นอ้มประวัต ิ  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621009684 นาย ธรัีตม์ บตุรากาศ  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621009691 นาย อธภัิทร ปานคง  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621009878 นาย สทุธริาช ภโูท  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621009899 นาย ชาตกิลุ รัตนฤทธกิลุ  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621009917 นาย นติภิมู ิ คลา้ยเนยีม  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621009956 นาย ปภังกร ธนโรจน์  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621010239 นาย ณัฐวัฒน์ จันทรว์สิทิธิ์  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621010277 นางสาว กฤษณา เสงีย่มพงษ์  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621010285 นางสาว กนกวรรณ สงัวราภรณ์  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621010428 นางสาว นันทกิา ฤทธินั์นท์  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621010832 นางสาว นภาพร ตัง้ใจ  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621010877 นางสาว ณชิกานต์ สขุมุจติพทิโยทัย  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621010889 นาย ศภุณัฐ วันดี  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621011457 นาย ภมูภัิทร เชือ้ลือ้  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621011478 นางสาว โชตกิา ตระกลูนุช  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621011503 นาย ศวิัช พรหมมาก  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621011534 นาย ปิยพัทธ์ บญุแถม  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621011759 นางสาว สมุนิชา ชลอวงษ์  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621011852 นาย นรวชิญ์ อยูบ่ัว  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621011859 นางสาว พมิ ปิยจริานันท์  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621012276 นาย ชนวรี์ เชนชัชวาล  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621012351 นาย นนทพันธุ์ รจุริกาล  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621012489 นาย อภรัิกษ์ อลุศิ  วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

621002712 นาย ภัทระ ทังเจรญิสขุ  วศิวกรรมการวัดคมุ

621003318 นางสาว กมลพร ข าสวุรรณ  วศิวกรรมการวัดคมุ

621003569 นางสาว จริวรรธ รอดทอง  วศิวกรรมการวัดคมุ

621003825 นางสาว ศริวิรรณ สทุธโิส  วศิวกรรมการวัดคมุ

621005084 นาย สรวศิ กาฬหวา้  วศิวกรรมการวัดคมุ

621005910 นางสาว ฐติมิา ลอ้มทอง  วศิวกรรมการวัดคมุ

621005919 นางสาว ศรนิทร ดาโม ้  วศิวกรรมการวัดคมุ

621006257 นาย พัสกร กางศรี  วศิวกรรมการวัดคมุ

621006706 นางสาว ทชิากร กนัหาลกึ  วศิวกรรมการวัดคมุ

621007143 นาย รุง่รจุ ฐติโชตนิมิติ  วศิวกรรมการวัดคมุ

621007446 นางสาว อาภัสรา ศรภีู  วศิวกรรมการวัดคมุ

621008341 นางสาว ชัญญา อาชาววิัฒน์  วศิวกรรมการวัดคมุ

621008511 นาย ปัญณคม เทบิจันทกึ  วศิวกรรมการวัดคมุ

621008781 นางสาว ใบตอง ทองสกลุ  วศิวกรรมการวัดคมุ

621010595 นางสาว ชตุกิาญจน์ ชัยดษิฐ  วศิวกรรมการวัดคมุ

621010873 นางสาว กมลชนก ผาสขุ  วศิวกรรมการวัดคมุ

621011527 นางสาว กวติา ศริภิาพ  วศิวกรรมการวัดคมุ

621011712 นางสาว หทัยรัตน์ บญุมี  วศิวกรรมการวัดคมุ

621011992 นางสาว บัวชมพู จันทรก์ระจา่ง  วศิวกรรมการวัดคมุ

621012039 นางสาว ไปรดา มเีพ็ชร  วศิวกรรมการวัดคมุ

621012186 นางสาว ณัฏฐรณีิย์ อาด า  วศิวกรรมการวัดคมุ

621012596 นางสาว อรนภา พทุธรัตน์  วศิวกรรมการวัดคมุ

621000950 นาย ศริวฒุิ สวุจติตานนท์  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621003029 นาย พชิญตุม์ สขุเนยีม  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621003233 นางสาว นัยรัตน์ อดุมเลศิชนธรี์  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621004684 นางสาว เอมกิา วอ่งโชตกิลุ  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621005929 นาย ชยะนันท์ ศรเีพยีงจันทร์  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621006790 นาย ชัยภัทร สายตา  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์
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621007302 นาย ศรัณย์ เพง่ศรี  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621007309 นาย อานันท์ ศริพิรประสาร  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621007451 นาย พัชรณัฏฐ์ รจุริชยางกลู  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621007648 นาย ธนากร นุชติขจรวฒุิ  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621007840 นาย ไชยวัฒน์ ศรวีภิาสถติย์  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621008016 นาย นธิทัิต จรรยคณีุ  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621008068 นาย วชริวทิย์ คงเจรญิ  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621008335 นางสาว ไอรณิ ขมุพลกรัง  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621008596 นางสาว เปมกิา วงศส์วุรรณ  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621008616 นาย วริฬุ วจนาพร  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621008666 นาย วธิวัช มะปะโม  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621008828 นางสาว จริาภรณ์ บญุภา  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621009044 นาย ธปิก ตัง้ส าเรงิวงศ์  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621009126 นาย ณัฐวัฒน์ อมรดษิฐ์  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621009466 นางสาว รดาภัทร์ บญุสขุ  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621009595 นาย ธัญญพัทธ์ อารปีระยรูกจิ  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621009597 นางสาว พณชิา อนิทรสกลุ  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621009745 นางสาว วรัชญา สงิหเ์จรญิ  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621009816 นาย ศักดธิัช เลศิเกษม  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621009891 นาย เนาวฟั์ล อาแวโด  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621010158 นางสาว บษุบง เกสรนิทร์  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621010181 นางสาว ชนัญธร ขาวละออถ์  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621010369 นาย ธนภัทร เนาถาวร  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621010659 นาย จริาชัย ศริโิภคานนท์  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621010702 นาย นภสนิธุ์ ก ิม้หยก  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621011065 นางสาว ปรยีาพร บตุรศาสตร์  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621011098 นางสาว สหัฑญา วบิลูยเ์ชือ้  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621011336 นาย สทิธชิัย วงษาราช  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621011523 นางสาว เพ็ญสนิี เชาวว์ัลแลน่  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621011850 นางสาว พมิพพ์ศิฎา เพชรรัตน์  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621012104 นาย ณภัทร ภักดิป์ระไพ  วศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

621000863 นาย ทศพร มากลับ  วศิวกรรมเคมี

621000971 นาย ปิยะพงษ์ ชืน่วเิศษ  วศิวกรรมเคมี

621002840 นางสาว พมิพช์นก อนุทวงษ์  วศิวกรรมเคมี

621003492 นางสาว นรกีานต์ บรรเทา  วศิวกรรมเคมี

621003613 นางสาว ปณุยวรี์ หาญณรงค์  วศิวกรรมเคมี

621004193 นาย วัชรพล ฟักออ่น  วศิวกรรมเคมี

621004257 นาย ณัฐอมร ค าลอื  วศิวกรรมเคมี

621005759 นางสาว รุง่รวี พรหมจันทร์  วศิวกรรมเคมี

621005860 นางสาว ชขูวัญ เหลอืงกมลจนิดา  วศิวกรรมเคมี

621007439 นาย ไกรวชิญ์ บญุเสมอ  วศิวกรรมเคมี

621008144 นางสาว ขวัญประทปี รัตตากร  วศิวกรรมเคมี

621008686 นาย รัชชานนท์ เรยีบรอ้ย  วศิวกรรมเคมี

621009070 นางสาว สกลุรัตน์ หมดัยกูบ๊  วศิวกรรมเคมี

621009575 นางสาว วรนิทร เหลา่ศริถิาวร  วศิวกรรมเคมี

621010129 นางสาว รัตนพร เปรมปราณี  วศิวกรรมเคมี

621011309 นาย อทิธพิร มลูณี  วศิวกรรมเคมี

621011388 นางสาว ชมพนุูท เนตรสวุรรณ  วศิวกรรมเคมี

621012083 นางสาว ชลุกีรณ์ อลงกรณ์โสภติ  วศิวกรรมเคมี

621012365 นางสาว นชินันท์ กลิน่กลั่น  วศิวกรรมเคมี

621000440 นาย ณัฐดนัย เซะวเิศษ  วศิวกรรมเครือ่งกล

621001866 นางสาว พัชรี อว่มภักดี  วศิวกรรมเครือ่งกล
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621005093 นางสาว ปิยาอร วัชรสนิธุ์  วศิวกรรมเครือ่งกล

621005700 นาย ชลกานต์ พลูศลิป์  วศิวกรรมเครือ่งกล

621005749 นาย ชนาธปิ มงคลธนตระกลู  วศิวกรรมเครือ่งกล

621005971 นาย ธนวรรธ คดิโสดา  วศิวกรรมเครือ่งกล

621006242 นาย ศภุกร ไกรนรา  วศิวกรรมเครือ่งกล

621006351 นาย สหัสวรรษ ตุย้ลี้  วศิวกรรมเครือ่งกล

621006357 นาย เสฏฐนันท์ พรประเสรฐิสนิธุ์  วศิวกรรมเครือ่งกล

621006466 นางสาว ภคพร รังสรรคเ์สรี  วศิวกรรมเครือ่งกล

621006679 นาย แทน ศรคี าจักร์  วศิวกรรมเครือ่งกล

621006697 นางสาว มนรดา วรีะถาวร  วศิวกรรมเครือ่งกล

621006785 นางสาว ภาวนิี แกว้เลือ่นมา  วศิวกรรมเครือ่งกล

621006927 นาย ปาณัท ลอตระกลู  วศิวกรรมเครือ่งกล

621007124 นาย ภัทรโชค จริะบรรจง  วศิวกรรมเครือ่งกล

621007904 นาย พสษิฐช์ัย เบญจพงศ์  วศิวกรรมเครือ่งกล

621007947 นาย อภภิู ฌานคปุตรัตน์  วศิวกรรมเครือ่งกล

621008705 นาย ธนวชิญ์ คณุสมบัติ  วศิวกรรมเครือ่งกล

621008714 นาย ภาสวรี์ อนิทสทุธิ์  วศิวกรรมเครือ่งกล

621009775 นางสาว ณัฐวรา กมลภวิงศ์  วศิวกรรมเครือ่งกล

621009861 นาย ณัฐพงษ์ วเิศษไนย  วศิวกรรมเครือ่งกล

621009868 นางสาว ณัฏฐกมล โตอนันต์  วศิวกรรมเครือ่งกล

621009939 นาย ธนาวัฒน์ กณุะ  วศิวกรรมเครือ่งกล

621009946 นาย สรุชัย เยอืกเย็น  วศิวกรรมเครือ่งกล

621010011 นาย ภรูภัิทร ตรรัีตนนนท์  วศิวกรรมเครือ่งกล

621010180 นาย กนัทรากร พลูกลาง  วศิวกรรมเครือ่งกล

621010196 นาย ธนธรณ์ วโิรจนศ์ศธิร  วศิวกรรมเครือ่งกล

621010449 นาย อนวัช ยอดกลา้  วศิวกรรมเครือ่งกล

621010501 นางสาว พชิญาภา เหลอืงออ่น  วศิวกรรมเครือ่งกล

621011206 นาย เอกชัย เดชะ  วศิวกรรมเครือ่งกล

621011269 นางสาว สพุชิญา แหลมผึง้  วศิวกรรมเครือ่งกล

621011356 นางสาว ปรยีนันท์ ณัฏฐนชิากร  วศิวกรรมเครือ่งกล

621012450 นาย วชิญพ์ล ผลสวัสดิ์  วศิวกรรมเครือ่งกล

621012762 นาย สรุพัศ เครอืงา้ว  วศิวกรรมเครือ่งกล

621000842 นาย อรญิชย์ นันโท  วศิวกรรมเกษตร

621002455 นาย ธรีภัทร์ สรรีะเทวนิ  วศิวกรรมเกษตร

621006842 นางสาว ณัฐฐาพร เอกพร  วศิวกรรมเกษตร

621008158 นาย วฒุพิงษ์ บตุรนนท์  วศิวกรรมเกษตร

621009545 นางสาว เมธาพร นลิบัว  วศิวกรรมเกษตร

621009875 นางสาว บษุญา ความเพยีร  วศิวกรรมเกษตร

621010320 นางสาว นัฐกานต์ ศรบีัวเอีย่ม  วศิวกรรมเกษตร

621012533 นาย ชยธร พรหมแสง  วศิวกรรมเกษตร

621002559 นาย ณฤทธิ์ ป้องกนั  วศิวกรรมโยธา

621002727 นาย กฤตวทิย์ ศรทีา  วศิวกรรมโยธา

621002995 นาย มฮู าหมดัดนีี อาแวกะจิ  วศิวกรรมโยธา

621003587 นาย ชนิดนัย รว่มชมรัตน์  วศิวกรรมโยธา

621003605 นาย พรีพัฒน์ สถริบตุร  วศิวกรรมโยธา

621003859 นาย ชัสมา สทิธสิาร  วศิวกรรมโยธา

621004300 นางสาว พรีดา รักคง  วศิวกรรมโยธา

621004572 นาย อดศิร ปรุโิสชโย  วศิวกรรมโยธา

621004867 นางสาว วลิาสนิี กลัดสงิห์  วศิวกรรมโยธา

621004890 นางสาว ธดิารัตน์ ทองค า  วศิวกรรมโยธา

621004936 นาย วรโชติ กษมาวฒุิ  วศิวกรรมโยธา

621005065 นางสาว อภสิราภรณ์ วงคแ์พทย์  วศิวกรรมโยธา
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621005088 นาย สรวชิญ์ ประพรม  วศิวกรรมโยธา

621005495 นาย กติตพัิฒน์ กระจา่งลขิติ  วศิวกรรมโยธา

621005532 นางสาว วชิชดุา แตงไทย  วศิวกรรมโยธา

621005638 นาย อนุชาติ เลศิดี  วศิวกรรมโยธา

621005726 นาย ธนภัทร ศรภัีทราพันธุ์  วศิวกรรมโยธา

621005746 นาย เพลาภัทร จันทรร์งค์  วศิวกรรมโยธา

621005819 นางสาว รนิทรว์รี กา้นจักร  วศิวกรรมโยธา

621005846 นางสาว ทัดธนัณ ขนุแดง  วศิวกรรมโยธา

621005854 นางสาว ปวรวรรณ ไชยเสนา  วศิวกรรมโยธา

621005952 นางสาว ทอฝัน กอ้นค า  วศิวกรรมโยธา

621006053 นางสาว กมลรัตน์ ศรวีเิชยีร  วศิวกรรมโยธา

621006330 นาย จักรรัชช์ ยธุาชติ  วศิวกรรมโยธา

621006456 นางสาว ปิยะฉัตร์ คานมะโน  วศิวกรรมโยธา

621006676 นาย อมเรศ โกศนิานนท์  วศิวกรรมโยธา

621006793 นาย ปวชิญา ลมิสมัพันธเ์จรญิ  วศิวกรรมโยธา

621007076 นางสาว ญานศิา บญุเคลา้  วศิวกรรมโยธา

621007086 นางสาว สริพิรรณ คนองนกึ  วศิวกรรมโยธา

621007537 นางสาว หทัยชนก เสมอหนา้  วศิวกรรมโยธา

621007726 นาย สรุเชษฐ์ ชมภบูตุร  วศิวกรรมโยธา

621007878 นาย พลภัทร มหาโอฬารกลุ  วศิวกรรมโยธา

621008021 นางสาว วศนิี เรง่สมบรูณ์สขุ  วศิวกรรมโยธา

621008032 นาย ภมูภัิทร ชตุมิากรณ์  วศิวกรรมโยธา

621008115 นางสาว พรทพิย์ เพ็ชรจ านงค์  วศิวกรรมโยธา

621008357 นาย พงศภัค มโีชค  วศิวกรรมโยธา

621008395 นาย วงศธร มหาจักษ์ุ  วศิวกรรมโยธา

621008426 นางสาว จริาภา กดุแถลง  วศิวกรรมโยธา

621008436 นางสาว ฉัตรสมุาลย์ วรรณสงิห์  วศิวกรรมโยธา

621008765 นาย กมนทัต บญุสจัจานันท์  วศิวกรรมโยธา

621008890 นาย ชนิวัตร แสงครฑุ  วศิวกรรมโยธา

621009018 นาย จริวัฒน์ นธิสินัถวะคปุต์  วศิวกรรมโยธา

621009041 นางสาว จันทรกานต์ เกตสุวัสดิ์  วศิวกรรมโยธา

621009077 นาย ฤทธภัิทร อ าพันแสง  วศิวกรรมโยธา

621009297 นาย นวภมูิ จ านงศรี  วศิวกรรมโยธา

621009298 นาย ณัฐพล ปู่ พะบญุ  วศิวกรรมโยธา

621009360 นาย สริวชิญ์ จนีค าปา  วศิวกรรมโยธา

621009382 นางสาว พราวพริาศ วรสวัสดิ์  วศิวกรรมโยธา

621009588 นาย นติพิงษ์ วัฒนราช  วศิวกรรมโยธา

621009665 นาย พงศพัศ พงษ์พัว  วศิวกรรมโยธา

621009881 นาย ศภุวชิญ์ ศรปัีญญา  วศิวกรรมโยธา

621009999 นางสาว มานติา ไทยเรอืง  วศิวกรรมโยธา

621010023 นางสาว อาทติยา วันสวุรรณ์  วศิวกรรมโยธา

621010095 นางสาว ณชิกานต์ องัคะลา  วศิวกรรมโยธา

621010327 นาย พฒุพิงศ์ ฟักโคกกรวด  วศิวกรรมโยธา

621010331 นางสาว ศริวิรรณ ปัญญาวงค์  วศิวกรรมโยธา

621010546 นางสาว ศศวิมิล พรมนลิ  วศิวกรรมโยธา

621010567 นางสาว ศรัญญา ภวเจรญิชัย  วศิวกรรมโยธา

621010598 นางสาว อนิทริา เพิม่ปัญญา  วศิวกรรมโยธา

621010677 นาย พสิฐิพงศ์ ยนืออ๊ด  วศิวกรรมโยธา

621010731 นาย เศรษฐพงศ์ มากนวล  วศิวกรรมโยธา

621011213 นาย กรีติ มาลัยมาตย์  วศิวกรรมโยธา

621011379 นางสาว พัณณ์ชติา บัวไชยา  วศิวกรรมโยธา

621011567 นางสาว กนกพร พงษ์พรรณา  วศิวกรรมโยธา
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621011589 นางสาว ผกามาศ หมายสม  วศิวกรรมโยธา

621011599 นางสาว น ้าเพชร แซอ่ึง้  วศิวกรรมโยธา

621011657 นางสาว อรปรยีา แสนเพือ่น  วศิวกรรมโยธา

621011722 นาย นพรจุน์ แสนหลา้  วศิวกรรมโยธา

621011781 นาย ธนกร อบเชย  วศิวกรรมโยธา

621011833 นาย ชนิพัฒน์ มิง่มาลัยรักษ์  วศิวกรรมโยธา

621012340 นางสาว ชลดิา โลมาบตุร  วศิวกรรมโยธา

621012348 นาย ธัชพฤฒิ์ สนทิภักดี  วศิวกรรมโยธา

621012382 นาย เจษฎา ภมูภัิกดิ์  วศิวกรรมโยธา

621000185 นางสาว ธมลวรรณ แสท้อง  วศิวกรรมอตุสาหการ

621001837 นางสาว สริกานต์ แสงเพ็ชร  วศิวกรรมอตุสาหการ

621002784 นางสาว พมิพล์ภัส เอีย่มองค์  วศิวกรรมอตุสาหการ

621002843 นางสาว น ้าใจงาม โชตชิัยสถติย์  วศิวกรรมอตุสาหการ

621004093 นางสาว สนัุนทา อนุภักดิ์  วศิวกรรมอตุสาหการ

621004375 นาย ไชยวัฒน์ สทุธปิระเสรฐิ  วศิวกรรมอตุสาหการ

621004780 นางสาว ธมน เมอืงมา  วศิวกรรมอตุสาหการ

621005190 นาย ภัครภณ เกษราพงศ์  วศิวกรรมอตุสาหการ

621005671 นางสาว กรกลุนัฏฐ์ คดิรัมย์  วศิวกรรมอตุสาหการ

621006136 นางสาว ปรยิฉัตร หมืน่ราช  วศิวกรรมอตุสาหการ

621006968 นางสาว ปัณฑติา จันทรอ์น้  วศิวกรรมอตุสาหการ

621007240 นางสาว สาทสิรัตน์ เชีย่วชาญกจิการ  วศิวกรรมอตุสาหการ

621007677 นางสาว ฐติาภา มนัสเอือ้ศริ ิ  วศิวกรรมอตุสาหการ

621007743 นางสาว วันวสิา สงิหม์หาพรม  วศิวกรรมอตุสาหการ

621008661 นางสาว ภรดิา ฟองจ า  วศิวกรรมอตุสาหการ

621008671 นางสาว นันทยิา พรหมอนิทร์  วศิวกรรมอตุสาหการ

621008713 นางสาว ธารชนก ไชยยงยศ  วศิวกรรมอตุสาหการ

621008776 นางสาว สภุาภรณ์ รุง่นพคณุศรี  วศิวกรรมอตุสาหการ

621009000 นางสาว ภคพร จรญูสริพัินธ์  วศิวกรรมอตุสาหการ

621009167 นาย พรพพัิฒน์ วรรณกี้  วศิวกรรมอตุสาหการ

621009740 นางสาว ณัฐชนัน สวา่งนาน  วศิวกรรมอตุสาหการ

621010390 นาย กษิดิเ์ดช หมั่นดี  วศิวกรรมอตุสาหการ

621010536 นางสาว จณิณรัตน์ มหาศริพัิฒน์  วศิวกรรมอตุสาหการ

621011048 นาย นติภิมู ิ ปรชีาชวลติ  วศิวกรรมอตุสาหการ

621011298 นางสาว อรณชิา ภัทรกจินธิกิลุ  วศิวกรรมอตุสาหการ

621011682 นางสาว ปกเกศ ทพิยส์งัข์  วศิวกรรมอตุสาหการ

621012649 นาย กรวชิญ์ ใจสขุ  วศิวกรรมอตุสาหการ

621003630 นางสาว ธนัฐชา สารจันทร์  วศิวกรรมอาหาร

621003640 นางสาว พรลภัส ประกอบธรรม  วศิวกรรมอาหาร

621003665 นางสาว ชัชญา กระตา่ยเผอืก  วศิวกรรมอาหาร

621004046 นางสาว นรศิรา มวีริยิกลุ  วศิวกรรมอาหาร

621005138 นาย ปฏภิาณ ฟาอดีนิ  วศิวกรรมอาหาร

621005157 นางสาว ธนพร ศรไชย  วศิวกรรมอาหาร

621005226 นางสาว นงนภัส ลลีาเจษฎากลุ  วศิวกรรมอาหาร

621005515 นางสาว ธนภรณ์ ดว้งใหญ่  วศิวกรรมอาหาร

621006306 นางสาว บัณฑติา แกว้ค าแสน  วศิวกรรมอาหาร

621006356 นางสาว สตกมลวรรณ ครธุาโรจน์  วศิวกรรมอาหาร

621006529 นาย ปัณณธร สขุสถุาวร  วศิวกรรมอาหาร

621006761 นาย สรธัช สงัฆโสภณ  วศิวกรรมอาหาร

621006786 นาย สหัสวรรษ รังรงทอง  วศิวกรรมอาหาร

621007017 นางสาว นภัสวรรณ อน้มณี  วศิวกรรมอาหาร

621007207 นาย ธนายทุธ สรุยิทุธ  วศิวกรรมอาหาร

621007959 นางสาว ศศพิมิพ์ เขยีวจันทร์  วศิวกรรมอาหาร
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621008176 นางสาว กญัญาณัฐ วรรณุสทิธิ์  วศิวกรรมอาหาร

621008251 นางสาว สนิสดุา สขุเกษม  วศิวกรรมอาหาร

621008352 นางสาว เพ็ญพชิชา อรณุลาภ  วศิวกรรมอาหาร

621008469 นางสาว ชัญญารัตน์ กจิเจรญิวงศ์  วศิวกรรมอาหาร

621008876 นาย ชยตุพงศ์ ทวพีริยิะ  วศิวกรรมอาหาร

621008905 นางสาว พรรณกิา ค ากอ้นแกว้  วศิวกรรมอาหาร

621008985 นาย เขมวัฒน์ วเิชยีรวัชระ  วศิวกรรมอาหาร

621009475 นางสาว มนัญชยา ภแูซมโชติ  วศิวกรรมอาหาร

621009589 นางสาว พทิยารัตน์ ไชยเลศิ  วศิวกรรมอาหาร

621009688 นางสาว วัศยาภรณ์ ตัง้มโนธรรมโชติ  วศิวกรรมอาหาร

621009743 นางสาว กวนินาถ กนัยาพงศธร  วศิวกรรมอาหาร

621009784 นางสาว อารยีา คุย้เขีย่  วศิวกรรมอาหาร

621010498 นางสาว ภภัทรฉั์ตร มว่งปั้น  วศิวกรรมอาหาร

621010668 นางสาว ชนกิานต์ เกษศรี  วศิวกรรมอาหาร

621011517 นางสาว จริาภรณ์ สงิหนนท์  วศิวกรรมอาหาร

621011732 นางสาว ธันยพร แกว้กระจา่ง  วศิวกรรมอาหาร

621012403 นางสาว พรหมภรณ์ อรา่มอรณุศรี  วศิวกรรมอาหาร

621012496 นางสาว ภัทรวดี พรมจอ้ย  วศิวกรรมอาหาร

621002726 นางสาว นชิกานต์ พรหมเกดิ  วศิวกรรมสารสนเทศ

621004059 นาย ธนวัฒน์ ตลับทอง  วศิวกรรมสารสนเทศ

621004749 นางสาว วรรณดิา เขาทอง  วศิวกรรมสารสนเทศ

621004906 นาย จรัิณย์ สทิธโิยภาสกลุ  วศิวกรรมสารสนเทศ

621004986 นาย ศักดพัิฒน์ มจุรนิทร์  วศิวกรรมสารสนเทศ

621005095 นาย ปัญญาโชติ ธนลาภกลุ  วศิวกรรมสารสนเทศ

621005161 นาย ณัฐศักดิ์ เลาชยานนท์  วศิวกรรมสารสนเทศ

621005763 นางสาว นันทชิา สรเวชประเสรฐิ  วศิวกรรมสารสนเทศ

621006408 นาย ชนกนัต์ ชนิะโยธนิ  วศิวกรรมสารสนเทศ

621006713 นางสาว อรศศพัิชร์ เกษมราช  วศิวกรรมสารสนเทศ

621006924 นาย กอบบญุ ศรพีมิลวรรณ  วศิวกรรมสารสนเทศ

621007069 นาย กติกิร เผา่พันธุ์  วศิวกรรมสารสนเทศ

621008124 นาย ธนาตย์ จอมใจเอกชน  วศิวกรรมสารสนเทศ

621008462 นาย อดเิทพ กาลตนากลู  วศิวกรรมสารสนเทศ

621008466 นาย ณัฐวฒุิ ค าจู  วศิวกรรมสารสนเทศ

621008748 นาย ธรีสทิธิ์ โทท้อง  วศิวกรรมสารสนเทศ

621008754 นางสาว ชตุกิาญจน์ วงศส์งู  วศิวกรรมสารสนเทศ

621009124 นางสาว ปภาดา ศรอีนรรฆวานชิ  วศิวกรรมสารสนเทศ

621010081 นางสาว ณัฐณชิา เปียศริิ  วศิวกรรมสารสนเทศ

621010153 นาย อดนัินท์ ตุม้ฉาย  วศิวกรรมสารสนเทศ

621010604 นางสาว กาญจนา ประทมุวัน  วศิวกรรมสารสนเทศ

621010812 นาย ธนาธปิ ลักขษร  วศิวกรรมสารสนเทศ

621011389 นาย ชัยสทิธิ์ วริยิะสกลุชัยพร  วศิวกรรมสารสนเทศ

621011601 นางสาว พบพลอย ไชยมาเสรกีลุ  วศิวกรรมสารสนเทศ

621011626 นางสาว สาธดิา อ าพลพทิยานันท์  วศิวกรรมสารสนเทศ

621011955 นางสาว เกสราวดี อกัษรรัตน์  วศิวกรรมสารสนเทศ

621012061 นาย สริวชิญ์ ดอนตุม้ไพร  วศิวกรรมสารสนเทศ

621012065 นาย จตพุงศ์ อบอุน่  วศิวกรรมสารสนเทศ

621012094 นาย ธนานพ นันทพรนริชา  วศิวกรรมสารสนเทศ

621012274 นาย พรีพัฒน์ สขุเกษม  วศิวกรรมสารสนเทศ

621012632 นาย ตะวัน วจัินทรต์า  วศิวกรรมสารสนเทศ

621002809 นาย กนุที ค าประเสรฐิ  วศิวกรรมอตัโนมตัิ

621003786 นาย ปัฐกญัจน์ ทพิวันต์  วศิวกรรมอตัโนมตัิ

621007943 นาย ธัญพสิษิฐ์ ดือ้กระโทก  วศิวกรรมอตัโนมตัิ
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621008170 นางสาว อทติยา พลตะกมั  วศิวกรรมอตัโนมตัิ

621008747 นาย เอกรัตน์ เรอืนนาค  วศิวกรรมอตัโนมตัิ

621009418 นาย พริยิะ เจรญิรักษ์  วศิวกรรมอตัโนมตัิ

621009458 นางสาว เกษมณี เคนสวุรรณ  วศิวกรรมอตัโนมตัิ

621010975 นาย ภเูพชร พัฒนดลิก  วศิวกรรมอตัโนมตัิ

621011633 นางสาว พมิพล์ภัส ภมูริจุา  วศิวกรรมอตัโนมตัิ

621011814 นาย นพบดี เรอืงเดชรังษี  วศิวกรรมอตัโนมตัิ

621003192 นาย อษัฎาวฒุิ สงิหเ์ผน่  วศิวกรรมปิโตรเคมี

621003254 นางสาว จฬุารักษ์ โรจนส์งา่  วศิวกรรมปิโตรเคมี

621004967 นาย ภมูภัิทร พนัสจฑุาบลูย์  วศิวกรรมปิโตรเคมี

621007101 นาย ธนดล ทองภักดี  วศิวกรรมปิโตรเคมี

621007307 นาย ปัณณธร ศักดิช์ัยสมบรูณ์  วศิวกรรมปิโตรเคมี

621007477 นางสาว พัชญส์ติา สพุรรณสมบรูณ์  วศิวกรรมปิโตรเคมี

621008302 นาย คณัสนันท์ ใจประเสรฐิสขุ  วศิวกรรมปิโตรเคมี

621008407 นาย ไชยวฒุิ แฝงเพ็ชร  วศิวกรรมปิโตรเคมี

621008540 นางสาว สชุาดา แซล่ี้  วศิวกรรมปิโตรเคมี

621009173 นางสาว รนิลดา สาธกไุร  วศิวกรรมปิโตรเคมี

621009194 นางสาว ปัญญฑ์ติา อนิทขนัตี  วศิวกรรมปิโตรเคมี

621009370 นางสาว แสนรัก แสงเพชร  วศิวกรรมปิโตรเคมี

621009613 นางสาว ศศวิมิล วังหลา้  วศิวกรรมปิโตรเคมี

621009649 นางสาว เพ็ญพชิชา บญุประเสรฐิ  วศิวกรรมปิโตรเคมี

621009921 นางสาว จันทนยี์ โหรชัยยะ  วศิวกรรมปิโตรเคมี

621010154 นาย จริภัทร รม่แกว้  วศิวกรรมปิโตรเคมี

621010202 นางสาว ณัฐนันท์ สขุสทีา  วศิวกรรมปิโตรเคมี

621010414 นางสาว ปานวาด โปรง่นาม  วศิวกรรมปิโตรเคมี

621010673 นางสาว ฐติมิา พรมเมอืงคกุ  วศิวกรรมปิโตรเคมี

621010818 นางสาว ธนัญญา อนุศักดิ์  วศิวกรรมปิโตรเคมี

621011222 นางสาว ศศพิร บญุสม  วศิวกรรมปิโตรเคมี

621011287 นางสาว ธนสธุา ลิม่สกลุ  วศิวกรรมปิโตรเคมี

621011684 นาย ไชยวัฒน์ สมทอง  วศิวกรรมปิโตรเคมี

621011697 นางสาว โญตนัินท์ วังคะฮาต  วศิวกรรมปิโตรเคมี

621011733 นาย อภสิทิธิ์ แสงสวา่ง  วศิวกรรมปิโตรเคมี

621012280 นางสาว พรีพร รัตนะ  วศิวกรรมปิโตรเคมี

621000223 นาย ภรัณยู เชาวเ์ครอื  วศิวกรรมขนสง่ทางราง

621004436 นาย ศวิกร กอบญุชว่ย  วศิวกรรมขนสง่ทางราง

621004953 นาย ภษิูต อมัพรสวา่ง  วศิวกรรมขนสง่ทางราง

621005229 นาย พศวัต ทองกาวแกว้  วศิวกรรมขนสง่ทางราง

621005647 นาย ปธานนิ แกว้มนุโีชค  วศิวกรรมขนสง่ทางราง

621006099 นางสาว ภัทราวดี ภบิาล  วศิวกรรมขนสง่ทางราง

621006337 นาย ศริวทิย์ วาดเขยีน  วศิวกรรมขนสง่ทางราง

621007040 นาย คณุากร จันทกรณ์  วศิวกรรมขนสง่ทางราง

621008259 นางสาว อจัฉรา บญุฤทธิ์  วศิวกรรมขนสง่ทางราง

621008394 นางสาว นวนันท์ ศรนัีนทพันธ์  วศิวกรรมขนสง่ทางราง

621008520 นาย อนุรักษ์ อตัถิ  วศิวกรรมขนสง่ทางราง

621008564 นาย อริฟาน มะลี  วศิวกรรมขนสง่ทางราง

621008725 นาย อนัวาร์ หวันประรัตน์  วศิวกรรมขนสง่ทางราง

621008851 นางสาว กวนิธดิา จา่เขยีว  วศิวกรรมขนสง่ทางราง

621011205 นาย ธนากร โพธิต์ุน่  วศิวกรรมขนสง่ทางราง

621011265 นาย ภมูพัิฒน์ พนิธติรารตบิดี  วศิวกรรมขนสง่ทางราง

621011764 นาย ธนพล เล็กมาก  วศิวกรรมขนสง่ทางราง

621011967 นาย วรวชิ สรอ้ยสวุรรณ  วศิวกรรมขนสง่ทางราง

621012710 นางสาว ณัฐรจุา ศรพีุม่ไข่  วศิวกรรมขนสง่ทางราง
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621005346 นางสาว ชดิชนก พรมแดน  วศิวกรรมการออกแบบการผลติและวัสดุ

621005612 นางสาว จริาภา ไผส่นจ าลองศรี  วศิวกรรมการออกแบบการผลติและวัสดุ

621006366 นาย ราเมศวร์ เนตรวงศ์  วศิวกรรมการออกแบบการผลติและวัสดุ

621006444 นาย กฤษฎา มาศภมูิ  วศิวกรรมการออกแบบการผลติและวัสดุ

621006928 นางสาว ศโิรรัตน์ โสภาคดษิฐ์  วศิวกรรมการออกแบบการผลติและวัสดุ

621007200 นาย ศรัณย์ มกกงไผ่  วศิวกรรมการออกแบบการผลติและวัสดุ

621008518 นางสาว อาภัสรา ฐติพัินธุภ์าส์  วศิวกรรมการออกแบบการผลติและวัสดุ

621009567 นางสาว ภัทรวรนิทร์ ภูพ่จิารณ์  วศิวกรรมการออกแบบการผลติและวัสดุ

621009908 นาย สวติต์ จันทรค์เูมอืง  วศิวกรรมการออกแบบการผลติและวัสดุ

621010205 นางสาว รวสิราภัฎ สวุรรณทา  วศิวกรรมการออกแบบการผลติและวัสดุ

621011335 นางสาว อรอมล โพธิส์ดุ  วศิวกรรมการออกแบบการผลติและวัสดุ

621012619 นางสาว สริญา วงศร์ าพันธ์  วศิวกรรมการออกแบบการผลติและวัสดุ

621000017 นาย กญัจน์ ไชยาพรพรรณ  Computer Innovation Engineering

621000086 นาย ธาวนิวชิญ์ ณศิาดเิรกบษุราคม  Computer Innovation Engineering

621000098 นาย อนุรักษ์ จติตต์ัง้  Computer Innovation Engineering

621000109 นางสาว Pitsinee Rojrattanachai  Computer Innovation Engineering

621000112 นาย กรดนัย ศริบิญุโกศัย  Computer Innovation Engineering

621000125 นางสาว อรสิา สวัสดสิขุ  Computer Innovation Engineering

621000156 นางสาว Nichapatr Uthaisangsuk  Computer Innovation Engineering

621012867 นาย ชัชนันท์ วงศแ์กว้  Computer Innovation Engineering

621013068 นาย นราวชิญ์ กติตจิริายุ  Computer Innovation Engineering

621013092 นางสาว พชิชากร ประเสรฐิเมธ  Computer Innovation Engineering

621000025 นาย พรษิฐ์ แซฉ่ั่ว  Civil Engineering

621000091 นาย อคัรเดช ล าทอง  Civil Engineering

621009216 นาย ณัฐกานต์ มนัสสา  Civil Engineering

621000007 นาย ตะวัน ใหญส่วา่ง  Chemical Engineering

621000122 นางสาว เปมกิา สถติยว์งศ์  Chemical Engineering

621007136 นางสาว ธนวรรณ กรรโณ  Chemical Engineering

621013017 นางสาว พมิพช์นก อนิทรประสทิธิ์  Chemical Engineering

621013132 นางสาว ธรีรัตน์ อารยี์  Chemical Engineering

621000001 นาย พลชนก อดุมธนทรัพย์  Biomedical Engineering

621000002 นางสาว พทิยาภรณ์ เกยีรตวิารนิทร์  Biomedical Engineering

621000083 นาย วรนิทร ธนทรัพยส์กลุ  Biomedical Engineering

621000100 นาย นนทวิัฒน์ อ านวยผล  Biomedical Engineering

621000103 นางสาว สวติตา ศรวีรลักขณา  Biomedical Engineering

621000114 นาย Putuchon Vongvorakul  Biomedical Engineering

621000116 นาย ธรรมรักษ์ ณ ถลาง  Biomedical Engineering

621000126 นาย สรวชิญ์ ทวสีถติเสถยีร  Biomedical Engineering

621000128 นางสาว สลลิา ออ๋งตระกลู  Biomedical Engineering

621000136 นาย ธนพัฒน ์โซทาโร สกลเกยีรติ  Biomedical Engineering

621006371 นาย ชวศิ ปรชีาตวิงศ์  Biomedical Engineering

621006797 นางสาว จริชยา วุน่คง  Biomedical Engineering

621009036 นางสาว ชนากานต์ คชเสถยีร  Biomedical Engineering

621009236 นาย วรรธนะ แกว้แท ้  Biomedical Engineering

621010250 นาย ณัฏฐพล เจรญิเจรญิชัย  Biomedical Engineering

621010444 นาย พัทธพล ธนรรฆากร  Biomedical Engineering

621010485 นางสาว พมิพศิา ชัยปัญญา  Biomedical Engineering

621012271 นางสาว ศภุสิรา บญุชว่ย  Biomedical Engineering

621012978 Miss Keito Yoneyama  Biomedical Engineering

621013159 นางสาว วรนิทร จดิาภาศริกิลุ  Biomedical Engineering

621013191 Mr. ศมพู อสัสเมทางกรู  Biomedical Engineering

621013194 นางสาว ณชิาภา เลศิววิัฒนก์ลุ  Biomedical Engineering
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621013223 นางสาว เพ็ญพชิชา เฟอกสูนั  Biomedical Engineering

621011162 นาย โอฬาร อศัวพสิฐิกลุ  Industrial and Management Systems Engineering

621012927 Mr. Pawaris Yuta Kasai  Industrial and Management Systems Engineering

621000088 นาย ธนภัทร ลาภพรหมรัตน  Robotics and AI Engineering

621000089 นาย กญัจน์ วังชนะชัย  Robotics and AI Engineering

621000090 นางสาว กชกร ตันตศิักดิ์  Robotics and AI Engineering

621000096 นาย ชยธร อภชิาตธิรรม  Robotics and AI Engineering

621000102 นาย นรบดี โชคอ านวยเดช  Robotics and AI Engineering

621000104 นาย สญัชัย ซนุ  Robotics and AI Engineering

621000105 นาย รพพีล ตันประทมุวงษ์  Robotics and AI Engineering

621000110 นาย สรัุสกลุ เจรญิรจุจินิต์  Robotics and AI Engineering

621000123 นาย วรีภัทร วงษ์บญุหนัก  Robotics and AI Engineering

621000124 นาย ตรัย ธรรมววิัฒน์  Robotics and AI Engineering

621000130 นาย กรวชิญ์ วงศแ์พทย์  Robotics and AI Engineering

621000131 นางสาว กนกพร ชสูงวน  Robotics and AI Engineering

621000135 นาย จรีกติติ์ กนกทพิยกลุ  Robotics and AI Engineering

621000141 นาย บดนิทร์ ถวัลยศ์ักดิว์ฒุ ิ  Robotics and AI Engineering

621000149 นาย Panchaya Sawangngoenyuang  Robotics and AI Engineering

621000154 นาย ณัฐรตุ เจรญินธิ ิ  Robotics and AI Engineering

621000157 นาย ณัฐธัญ ถาวรสถติย์  Robotics and AI Engineering

621000163 นาย ธนดล จติตธ์รรมเลศิ  Robotics and AI Engineering

621000170 นางสาว ณภัทร ปรยิานภาพงษ์  Robotics and AI Engineering

621001880 นางสาว ณภัิทรา แตงโสภา  Robotics and AI Engineering

621005505 นาย พฤทธกิร จรัิฐติกิานต์  Robotics and AI Engineering

621007775 นาย ธนวชิญ์ หน่อค า  Robotics and AI Engineering

621008455 นาย ณัฐชนน ภัทรเศรษฐไชย  Robotics and AI Engineering

621008802 นาย ชวภณ ธ ารงวรีะชาติ  Robotics and AI Engineering

621011965 นางสาว ภัทรธร สรณถาวรกลุ  Robotics and AI Engineering

621012313 นาย ฉันทพล รัตนพล  Robotics and AI Engineering

621013075 นาย กนัตพัฒน์ ศวิะพรพันธ์  Robotics and AI Engineering

621013140 นาย ศวิพล ฐาปนวงศ์  Robotics and AI Engineering

621013169 นาย ณัฏฐพัชร์ เจรญิเรอืงเดช  Robotics and AI Engineering

621013183 นาย ธนพัฒน์ ปกรณ์กติตบิวร  Robotics and AI Engineering

621013195 นาย ฐติศิาสตร์ ฐติะฐาน  Robotics and AI Engineering

621012864 นาย ดนย์ วัฒนะ  Electrical Engineering

621012886 นาย ภาวรี์ วงศก์ าแหง  Electrical Engineering

621013148 นาย ปิตภุมู ิ ชืน่ชศูลิป์  Electrical Engineering

621013152 นางสาว พรรณภัทร์ ปฐมกสกิลุ  Electrical Engineering

621012792 นาย ฮกิารุ ครูาโมชิ  Mechanical Engineering

621013060 Mr. Nayos Sirisoot  Mechanical Engineering

621013199 นางสาว ณชิา ขมิลาภ  Mechanical Engineering

621013249 Mr. Saranum Chansri  Mechanical Engineering

621012955 นาย ชนก พลายทรัพย์  Software Engineering

621012961 นาย ธนฉัตร มงคลพร  Software Engineering

621012963 นาย คณุากร เทพวงค์  Software Engineering

621012967 Mr. Nattapat Thepyasuwan  Software Engineering

621013026 นางสาว กานตบ์งกช บญุเรอืง  Software Engineering

621013034 นาย ภัทรชนน เอกรุง่เรอืงชัย  Software Engineering

621013055 นาย ภมี โอภาสวรางกรู  Software Engineering

621013170 นางสาว ณัฐรัชต์ เกษร  Software Engineering

621013179 นางสาว ฐติชิญา วงศบ์ษุยมาส  Software Engineering

621013254 นางสาว ธวัลรัตน์ อรรถววิัฒนก์ลุ  Software Engineering
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621013279 นางสาว ภัทรนิ อรุพวีัชรวีรรณ  Software Engineering

621013284 นาย โสรกิร อศัวคณุาลัย  Software Engineering

621013295 นาย พลากร กติตจิารกุลุ  Software Engineering

621013301 นาย พชิชากร พเิชฐนฤมติ  Software Engineering

621013308 นางสาว ภัททยิา บญุธรรมเจรญิ  Software Engineering

621013315 นางสาว กนกภรณ์ นาควัชระ  Software Engineering

621013318 นาย ปาณัสม์ กจิชนม์  Software Engineering

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่-นามสกลุ สาขาวชิา/หลกัสตูร

621000427 นาย เกรกิพล อภชิัยกลุ  สถาปัตยกรรมหลัก

621000559 นาย กติตภิมู ิ บญุเพ็ชร  สถาปัตยกรรมหลัก

621000690 นางสาว ปฏญิญา มาตยน์อก  สถาปัตยกรรมหลัก

621000782 นางสาว อรัุจฉัท แสงเดอืน  สถาปัตยกรรมหลัก

621001215 นางสาว นันทน์ภัส ธรรมวานชิ  สถาปัตยกรรมหลัก

621001350 นางสาว ธนษิฐา โมทยกลุ  สถาปัตยกรรมหลัก

621001372 นาย ปัณณวชิญ์ เชือ้วรีะชน  สถาปัตยกรรมหลัก

621001600 นาย ภมูพัิฒน์ ศรสีบุรรณ์  สถาปัตยกรรมหลัก

621001885 นางสาว ธนัญชนก คลา้ยเณร  สถาปัตยกรรมหลัก

621001908 นางสาว ญาณศิา มะโนทัย  สถาปัตยกรรมหลัก

621001938 นางสาว กานตส์ริี สพัุฒนว์ัชรานนท์  สถาปัตยกรรมหลัก

621002047 นาย วสธุร พัฒนเมฆนิทร์  สถาปัตยกรรมหลัก

621002071 นาย ภมูิ จารวุริยิะรุง่  สถาปัตยกรรมหลัก

621002168 นางสาว ปัณฑจ์ฑุา จันทรสวัสดิ์  สถาปัตยกรรมหลัก

621002198 นางสาว วรนิทร โชตกิโุล  สถาปัตยกรรมหลัก

621002323 นาย เสฎฐวฒุิ สทุธชิยาพพัิฒน์  สถาปัตยกรรมหลัก

621002357 นาย เบญจรงค์ ทรัพยส์รินิทร์  สถาปัตยกรรมหลัก

621002377 นาย ตน้ฉบับ จรญูโรจน์  สถาปัตยกรรมหลัก

621002766 นางสาว ธารดิา ศรจีรญู  สถาปัตยกรรมหลัก

621002802 นางสาว อรณัฐ แสงปิยะ  สถาปัตยกรรมหลัก

621003012 นาย ศภุนติย์ นุชอนงค์  สถาปัตยกรรมหลัก

621003198 นาย กฤตพงศ์ วงศรเีทพ  สถาปัตยกรรมหลัก

621003246 นาย ณภัทร อารยิวัฒน์  สถาปัตยกรรมหลัก

621003333 นาย อภชิาติ แซห่ลวิ  สถาปัตยกรรมหลัก

621003412 นาย พัชร สรุะมานะ  สถาปัตยกรรมหลัก

621003504 นาย นติกิร จอมทรักษ์  สถาปัตยกรรมหลัก

621003878 นางสาว กนัตชิา สตีา  สถาปัตยกรรมหลัก

621003908 นาย ปรัตถกร โพธิด์ว้ง  สถาปัตยกรรมหลัก

621003962 นาย นรวชิญ์ ฉันธนะเลศิวไิล  สถาปัตยกรรมหลัก

621004265 นางสาว วลิาสนิี แกว้สวา่ง  สถาปัตยกรรมหลัก

621004322 นาย ธชาวธุ รัตนโกสม  สถาปัตยกรรมหลัก

621004667 นางสาว อภชิญา มาเอย้  สถาปัตยกรรมหลัก

621004669 นางสาว ณชิาภัสก์ อารยีส์มบรูณ์  สถาปัตยกรรมหลัก

621004775 นาย วชิกร กจิรุง่โรจน์  สถาปัตยกรรมหลัก

621004881 นางสาว ปรายฟ้า ฟ้ากระจา่ง  สถาปัตยกรรมหลัก

621005022 นาย ปัณณวชิญ์ โรจนพ์บิลูสถติย์  สถาปัตยกรรมหลัก

621005158 นาย อถพล ปัญจะเรอืง  สถาปัตยกรรมหลัก

621005363 นางสาว จณสิตา ศริโิคจรสมบัติ  สถาปัตยกรรมหลัก

621006077 นางสาว ณัฐรกิา เวยีงสมทุร  สถาปัตยกรรมหลัก

621006319 นาย ณัฐชนน วานชิชัง  สถาปัตยกรรมหลัก

621006394 นางสาว จณิภัค โชคอมัพรทรัพย์  สถาปัตยกรรมหลัก
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621006425 นาย สริวชิญ์ ฟองชัย  สถาปัตยกรรมหลัก

621006688 นางสาว มทัธลิดา วันดี  สถาปัตยกรรมหลัก

621006808 นางสาว ญาณศิา นมิติกลุไพบลูย์  สถาปัตยกรรมหลัก

621006861 นาย ปภพ ศรสีตุา  สถาปัตยกรรมหลัก

621007093 นาย ศวิกร วงศส์วุรรณ  สถาปัตยกรรมหลัก

621007380 นาย วงศธร พชืทองหลาง  สถาปัตยกรรมหลัก

621007466 นางสาว พชิญา ยนืสขุ  สถาปัตยกรรมหลัก

621007882 นางสาว อตกิานต์ แตงหนู  สถาปัตยกรรมหลัก

621007950 นางสาว กนัตศิา ประทปี ณ ถลาง  สถาปัตยกรรมหลัก

621007967 นาย กานต์ พณิโสภณ  สถาปัตยกรรมหลัก

621008196 นางสาว โมทนา นุย้ศรี  สถาปัตยกรรมหลัก

621008801 นาย ชวีาวชิญ์ หลนิ  สถาปัตยกรรมหลัก

621009542 นางสาว ณชิารยี์ เหมะรังคะ  สถาปัตยกรรมหลัก

621009612 นาย วภิลูภัส พัวพลเทพ  สถาปัตยกรรมหลัก

621009973 นางสาว เปมกิา กติตนิราภรณ์  สถาปัตยกรรมหลัก

621010092 นางสาว มนีตรา จ่ันเพชร  สถาปัตยกรรมหลัก

621010236 นางสาว พัฒนณ์ชิา มณีวรรณ  สถาปัตยกรรมหลัก

621011228 นางสาว ศภุสิรา เพชรรัตน์  สถาปัตยกรรมหลัก

621011865 นางสาว ณภัทร ลอรัชวี  สถาปัตยกรรมหลัก

621012371 นางสาว อภสิรา อรรฆนพัิทธ์  สถาปัตยกรรมหลัก

621012573 นาย รณกฤต ทองพันธุ์  สถาปัตยกรรมหลัก

621012732 นาย พรีพัฒน์ หรเิลศิรัฐ  สถาปัตยกรรมหลัก

621000909 นางสาว ชนดิาภา คมทัศนยี์  ภมูสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ

621001369 นางสาว ภคภรณ์ แตม้ทอง  ภมูสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ

621004158 นางสาว ณัฏฐากร กติตทิวสีนิ  ภมูสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ

621004616 นางสาว กานตน์รี เพทายบรรลอื  ภมูสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ

621004719 นางสาว พชิชากร วฒุปิรยีานันท์  ภมูสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ

621004896 นางสาว พัชรพร ศริปิรุ  ภมูสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ

621005473 นางสาว จารวุรรณ บญุประสาร  ภมูสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ

621006204 นางสาว ปราญชลี หทัยรัตน์  ภมูสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ

621007006 นางสาว สภัุครนิทร์ ทองฝอย  ภมูสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ

621009122 นางสาว ภษูณศิา ชืน่ชมชาติ  ภมูสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ

621011481 นางสาว พมิพล์ภัส สวุรรณไตร  ภมูสิถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑติ

621000287 นางสาว ณัชชา สขุศริพิรฤทธิ์  สถาปัตยกรรมภายใน

621001608 นางสาว วรศิรา ลลีาศรสีนุทร  สถาปัตยกรรมภายใน

621001702 นางสาว พทิยาภรณ์ เลา่ตะ  สถาปัตยกรรมภายใน

621001730 นางสาว ภทรพรรณ ละมอ่มสาย  สถาปัตยกรรมภายใน

621001840 นางสาว พมิพช์นก อจุจภรูี  สถาปัตยกรรมภายใน

621002001 นางสาว ณภัสณันท์ สขุสม  สถาปัตยกรรมภายใน

621002301 นางสาว จฑุามาศ กลัยาณพงศ์  สถาปัตยกรรมภายใน

621002423 นางสาว ณัฐกานต์ ทองสา  สถาปัตยกรรมภายใน

621002675 นางสาว กิง่กมล พลหาญ  สถาปัตยกรรมภายใน

621002821 นางสาว พชิญานนิ โรจนนันท์  สถาปัตยกรรมภายใน

621002918 นางสาว ณภัทรศร มธรุสพงศพั์นธ์  สถาปัตยกรรมภายใน

621002968 นางสาว รนิรดา ธรรมนภิานนท์  สถาปัตยกรรมภายใน

621003219 นางสาว จรัิชยา บญุญสริิ  สถาปัตยกรรมภายใน

621003331 นางสาว ปานดวงใจ อดุอา้ย  สถาปัตยกรรมภายใน

621003387 นาย กติตธิัช แสงสกุวาว  สถาปัตยกรรมภายใน

621003730 นาย พชรกร ซือ่สตัยบ์ญุ  สถาปัตยกรรมภายใน

621003740 นางสาว พรธรีา วะสะศริิ  สถาปัตยกรรมภายใน

621003770 นางสาว ภชูญา ชมุพล  สถาปัตยกรรมภายใน

621003888 นางสาว วัชราพร แกว้ปรชีา  สถาปัตยกรรมภายใน
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621003920 นางสาว สรินิวรรณ ลูค่วร  สถาปัตยกรรมภายใน

621003921 นางสาว ปิยะธดิา พงศศ์ริพัิฒน์  สถาปัตยกรรมภายใน

621004450 นางสาว ศลษิา แสงนา  สถาปัตยกรรมภายใน

621004565 นางสาว ญาณศิา สวุรรณประทปี  สถาปัตยกรรมภายใน

621004595 นางสาว ธัญวรัตม์ แกน่จันทร์  สถาปัตยกรรมภายใน

621004633 นางสาว ประภาพรรณ มณีคันโท  สถาปัตยกรรมภายใน

621004642 นางสาว สริยิากร ปิยขจรโกศล  สถาปัตยกรรมภายใน

621004912 นางสาว วรรณวรนิทร์ อนันตสทิธิ์  สถาปัตยกรรมภายใน

621004930 นางสาว บัณฑติา เทอดเผา่พงศ์  สถาปัตยกรรมภายใน

621005101 นางสาว ภัทรณัญ ศรคีง  สถาปัตยกรรมภายใน

621005279 นางสาว พศิณพรรณ วรจักร์  สถาปัตยกรรมภายใน

621005581 นางสาว วรรัตน์ สวัสดผีล  สถาปัตยกรรมภายใน

621006429 นางสาว กตกิา โสดามขุ  สถาปัตยกรรมภายใน

621006433 นางสาว นาฏนดา ชว่ยพยงุ  สถาปัตยกรรมภายใน

621006611 นางสาว พรอ้มพร บญุประสทิธิ์  สถาปัตยกรรมภายใน

621006717 นางสาว อรฆมน เมธาวกีลุ  สถาปัตยกรรมภายใน

621006838 นางสาว อสิรยี์ ชแูสง  สถาปัตยกรรมภายใน

621006976 นางสาว ชยามร ศรจีารยุานนท์  สถาปัตยกรรมภายใน

621007021 นางสาว ปาณชิา พลูผล  สถาปัตยกรรมภายใน

621007289 นางสาว มารสิา พันธัง  สถาปัตยกรรมภายใน

621007391 นางสาว สเุปรมปรี กทิทะเจรญิชัย  สถาปัตยกรรมภายใน

621011913 นางสาว สชุญา สวยสะอาด  สถาปัตยกรรมภายใน

621000391 นาย พศนิ เหลอืงสกลุ  ศลิปอตุสาหกรรม

621000704 นางสาว สพัุตรา บปุผาสวรรค์  ศลิปอตุสาหกรรม

621000945 นางสาว ธนสิา เพ็ญบ ารงุวงศ์  ศลิปอตุสาหกรรม

621001072 นางสาว ภัทราพร สริริุง่นภาวไิล  ศลิปอตุสาหกรรม

621001255 นางสาว กนกพร โสภณครีรัีตน์  ศลิปอตุสาหกรรม

621001379 นางสาว กมลธร เตมิสขุ  ศลิปอตุสาหกรรม

621001461 นาย วรวฒุิ จันทรเ์รกิ  ศลิปอตุสาหกรรม

621001555 นาย ศราวธุ ล าพงึแสน  ศลิปอตุสาหกรรม

621001557 นางสาว ชญานศิ จันที  ศลิปอตุสาหกรรม

621001637 นางสาว กญัญามาส ภูโ่ต  ศลิปอตุสาหกรรม

621001865 นาย พัชรพล อรณุเชือ้วจิติร  ศลิปอตุสาหกรรม

621001897 นางสาว มนชนก บญุมาเลศิ  ศลิปอตุสาหกรรม

621001939 นางสาว ธนารยี์ สนุทรธรรม  ศลิปอตุสาหกรรม

621002052 นาย ธนัญกฤษฎิ์ วทิยธรีาภรณ์  ศลิปอตุสาหกรรม

621002225 นางสาว ณัฐชา อารัมภว์โิรจน์  ศลิปอตุสาหกรรม

621002389 นางสาว นภิาวรรณ วังทอง  ศลิปอตุสาหกรรม

621002605 นาย ชญานนท์ คงสมบรูณ์  ศลิปอตุสาหกรรม

621002739 นางสาว อรรัมภา บัวคง  ศลิปอตุสาหกรรม

621002875 นางสาว สชุาวลี ภูส่าย  ศลิปอตุสาหกรรม

621002984 นางสาว ฉัตรญีาณ์ นธิโิสภณพัฒน์  ศลิปอตุสาหกรรม

621003100 นาย กฤตนัย วริยิะ  ศลิปอตุสาหกรรม

621003353 นางสาว สารวดี กระเทศ  ศลิปอตุสาหกรรม

621003524 นาย พัชรวชิญ์ ทวกีจิ  ศลิปอตุสาหกรรม

621003995 นาย ธนพล สรุยิะโชตติระกลู  ศลิปอตุสาหกรรม

621004118 นาย อรรถวัฒน์ ชัยโรจนก์ลุวัต  ศลิปอตุสาหกรรม

621004272 นางสาว ธนดิา พศิทุธอ์าภรณ์  ศลิปอตุสาหกรรม

621004278 นาย ศรัณย์ คชประภา  ศลิปอตุสาหกรรม

621004376 นางสาว ชตุกิาญจน์ รัตตะมณี  ศลิปอตุสาหกรรม

621004628 นางสาว สภัุสสร บญุประจ า  ศลิปอตุสาหกรรม

621004996 นางสาว วารตุตา ลาวเกษม  ศลิปอตุสาหกรรม
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621005059 นางสาว ไอรณิ อนิทรุาม  ศลิปอตุสาหกรรม

621005164 นางสาว ดวงหทัย มแีตม้  ศลิปอตุสาหกรรม

621005288 นาย ศภุกจิ ถริารางคก์ลู  ศลิปอตุสาหกรรม

621005448 นางสาว ณชิกานต์ หลา้หนู  ศลิปอตุสาหกรรม

621005559 นาย ภบูดนิทร์ สหีพาหุ  ศลิปอตุสาหกรรม

621005831 นาย นที มหาวงษ์  ศลิปอตุสาหกรรม

621006157 นางสาว ชาลสิา พนิธโุสภณ  ศลิปอตุสาหกรรม

621006272 นางสาว กฤตพร ปลืม้สระไชย  ศลิปอตุสาหกรรม

621006289 นางสาว อารยีา ไชยวฒุิ  ศลิปอตุสาหกรรม

621006333 นาย ชโยชา พงษ์พทัิกษ์กลุ  ศลิปอตุสาหกรรม

621006857 นางสาว ชฎาภรณ์ ทองสอน  ศลิปอตุสาหกรรม

621007256 นางสาว อาพาพร เสนาเมอืง  ศลิปอตุสาหกรรม

621008126 นางสาว พมิพม์าดา สมานเชือ้  ศลิปอตุสาหกรรม

621008195 นางสาว รติ พรอ าไพพรรณ  ศลิปอตุสาหกรรม

621008214 นางสาว ปณุยนุช เชยีงบตุร  ศลิปอตุสาหกรรม

621008217 นางสาว ณัฐพร จักรวาฬนรสงิห์  ศลิปอตุสาหกรรม

621008258 นางสาว วลัยลักษณ์ สงัคะโห  ศลิปอตุสาหกรรม

621008315 นางสาว ณหทัย เฉลยทัศน์  ศลิปอตุสาหกรรม

621008331 นางสาว ณัฐณชิา วงษ์ใหญ่  ศลิปอตุสาหกรรม

621008442 นาย พศนิ อรัญชัยยะ  ศลิปอตุสาหกรรม

621008470 นางสาว จฑุาทพิย์ สนธิ  ศลิปอตุสาหกรรม

621008919 นาย ปวเรศ ศรสีงัข์  ศลิปอตุสาหกรรม

621008953 นาย กรีติ กอ้งกรีติ  ศลิปอตุสาหกรรม

621009333 นางสาว พัชรดิา วเิศษสงิห์  ศลิปอตุสาหกรรม

621009551 นางสาว ณชิาภัทร สวุรรณมณี  ศลิปอตุสาหกรรม

621009554 นางสาว ณัฐณชิา แกว้วรานนทช์ัย  ศลิปอตุสาหกรรม

621009794 นางสาว รพพีรรณ สนสกลุ  ศลิปอตุสาหกรรม

621009852 นางสาว ณัฐณชิา ปานเกษม  ศลิปอตุสาหกรรม

621010041 นางสาว พชิชาภา วทิยาพภิพสกลุ  ศลิปอตุสาหกรรม

621010052 นาย กฤตภาส ชัยมนัสกลุ  ศลิปอตุสาหกรรม

621010254 นางสาว จารวุรรณ จงเจรญิ  ศลิปอตุสาหกรรม

621010394 นาย ปิยวัฒน์ เลศิศักดิเ์สรกีลุ  ศลิปอตุสาหกรรม

621010920 นางสาว สริยิากร วันอนิทร์  ศลิปอตุสาหกรรม

621011486 นางสาว ทักษอร ยั่งยนื  ศลิปอตุสาหกรรม

621000333 นาย เรอืงธรรม ธนาคม  การออกแบบสนเทศสามมติิ

621000672 นางสาว ธัญญน์รี เรอืงอรณุจริกลุ  การออกแบบสนเทศสามมติิ

621000786 นางสาว ณพัชชนันท์ แตงเลีย้ง  การออกแบบสนเทศสามมติิ

621001700 นางสาว กลัยลักษณ์ ไชยดวง  การออกแบบสนเทศสามมติิ

621002896 นางสาว อาทติยา มาลาพัด  การออกแบบสนเทศสามมติิ

621003699 นางสาว นารดา เตชะเดช  การออกแบบสนเทศสามมติิ

621004050 นาย นัทธี นัทธเีขต  การออกแบบสนเทศสามมติิ

621005078 นางสาว วาสนา ประเสรฐิปั้น  การออกแบบสนเทศสามมติิ

621006329 นางสาว สริญิากร กนัยาวัน  การออกแบบสนเทศสามมติิ

621008011 นาย สทุธรัิกษ์ ทองด า  การออกแบบสนเทศสามมติิ

621010953 นาย กฤษณพงค์ วัตตะโร  การออกแบบสนเทศสามมติิ

621000581 นางสาว ศศติา มณีวงษ์  นเิทศศลิป์

621001581 นางสาว ชนเนตร ลีส้วุรรณ  นเิทศศลิป์

621001785 นางสาว พัชรดิา ศริปิระภัสสคุนธ์  นเิทศศลิป์

621002215 นางสาว เอือ้อารี บญุจันทร์  นเิทศศลิป์

621002249 นางสาว ปวรศิา ธรานศิร  นเิทศศลิป์

621003041 นางสาว ลัคณา ออ่นศรี  นเิทศศลิป์

621003658 นางสาว กญัญณัฐ พริยิะวัฒน์  นเิทศศลิป์
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621003664 นางสาว ญาณฐิา วริพชิญ์  นเิทศศลิป์

621003889 นางสาว กานตศิา วัชรนิทรพ์ร  นเิทศศลิป์

621004564 นางสาว นวนันท์ จติตะยโศธร  นเิทศศลิป์

621004812 นางสาว ศศธร สมหวัง  นเิทศศลิป์

621005236 นางสาว วรัิลพัชร์ จันทรเสถยีร  นเิทศศลิป์

621005536 นาย ลภัส มั่งมี  นเิทศศลิป์

621005718 นางสาว สวุพชิชา การเรยีน  นเิทศศลิป์

621006104 นางสาว ฐติาพร ลิม้มธรุสกลุ  นเิทศศลิป์

621006295 นางสาว ณชิาภัทร สงคราม  นเิทศศลิป์

621006298 นาย มาตนิ มาคารานัส  นเิทศศลิป์

621006304 นางสาว รัฑฐภัชร์ ชโลธรพเิศษ  นเิทศศลิป์

621007774 นาย อนันทโชติ สารบีตุร  นเิทศศลิป์

621009389 นางสาว ภษิูตา ทองสขุมาก  นเิทศศลิป์

621009552 นางสาว จริาภรณ์ บญุเย็น  นเิทศศลิป์

621010550 นาย พันนรศิ วณชินันทธาดา  นเิทศศลิป์

621010806 นางสาว ณชิาภา เจษฎาวาณชิ  นเิทศศลิป์

621011121 นาย สทุธพิงศ์ กติเิรอืงแสง  นเิทศศลิป์

621000189 นาย วฒุพิงษ์ นาคเฮง  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621001143 นางสาว เบญญาภา กกฝ้าย  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621001161 นางสาว ปณุยาพร อทุารวฒุพิงศ์  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621001205 นาย พจัิกษณ์ นลนิรัตน์  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621001964 นางสาว องคอ์ร จงประสทิธิ์  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621002413 นาย ธรีภัทร วโิรจนส์กลุชัย  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621002576 นาย จณิณ์ ชัยกลุ  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621002692 นางสาว สติาวรรณ ปฐมบรุษุรัตน์  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621002767 นางสาว พันฝน ทรัพยส์งิห์  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621002807 นาย พฒุพัิฒน์ โตวันววิัฒน์  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621002972 นาย อศัวนิ สนิธพิงษ์  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621003144 นาย เมอืงไทย สรปุการ  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621003166 นาย กษาปณ์ หาญดฐิกลุ  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621003250 นางสาว กนกวรรณ กตุะนันท์  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621003714 นาย ศริกร ผลาหาญ  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621003926 นางสาว กนกวรรณ รักนาม  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621004239 นาย ภานุพงศ์ ชาญนรา  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621004625 นาย อภสิทิธิ์ ปานวเิศษ  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621004627 นางสาว ธัญกร จันทรมณี  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621005328 นาย โชคอนันต์ พาชะนะ  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621005406 นาย นพกร ลาภเกดิ  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621005451 นางสาว สกาวรัตน์ ควรสมาคม  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621005615 นางสาว กนัยรัตน์ แซล่ิม้  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621005679 นางสาว ดวงแกว้ อนัมยั  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621006299 นาย ศภุสรร ประสงคก์จิ  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621006459 นางสาว พัทธนันท์ ภคนันทศ์ภุวงค์  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621006569 นาย สปิปกร จันภักดี  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621006762 นาย เสฏฐนันท์ ศรมีกุ  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621007204 นาย สรณ์สริิ คงทอง  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621007777 นางสาว ศภุกานต์ รักบ ารงุพงศ์  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621009119 นาย พันธวัช กาญจนภญิโญ  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621009148 นาย จตรุภัทร อทุยานานนท์  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621009192 นาย ภชุงค์ ศรเีลขา  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621009848 นาย กติภิณ แกว้ละเอยีด  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621010309 นางสาว ธัญญารัฐ กติสิรุกลุชัย  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี
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621010317 นาย ธนัชชา คมไพบลูยส์นิ  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621010370 นางสาว ศักตธิารา เผอืกสม  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621011028 นาย กติตธิัช เกษรบัว  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621011345 นางสาว นชิาภา ตัง้ตระกลู  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621012369 นาย จตรุพร ตันตพิาณชิกจิ  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621012517 นาย ชนชติ มากมี  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621012665 นางสาว มนัชญา เพิม่เพ็ง  ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

621000226 นาย ศริริาช ศริจิติเกษม  การถา่ยภาพ

621000681 นางสาว ชมพนุูท โพธิน์อ้ย  การถา่ยภาพ

621000888 นางสาว สภัุทรา จันทะจติต์  การถา่ยภาพ

621001583 นางสาว สาธติา มิง่สขุ  การถา่ยภาพ

621001742 นางสาว ตลับพร ป๋ันแกว้  การถา่ยภาพ

621002011 นาย กอ้งภพ รัฐภธูร  การถา่ยภาพ

621002064 นางสาว บรรณสริิ มศีรี  การถา่ยภาพ

621002123 นางสาว พัชญธ์นัน โลห่อ์มรเวช  การถา่ยภาพ

621002228 นางสาว สริยิากร เสนะเกตุ  การถา่ยภาพ

621002443 นาย ธนวัฒน์ ตัง้วบิลูยท์วี  การถา่ยภาพ

621002718 นางสาว ชนกิานต์ วรรัตนก์ลุ  การถา่ยภาพ

621003486 นาย ฟารสิ ถกูเหมาะ  การถา่ยภาพ

621003611 นาย ธนภัทร วาระจันทโน  การถา่ยภาพ

621004809 นางสาว พชร จริะวฒุกิลุ  การถา่ยภาพ

621006200 นาย ภควัต เพชรเพ็ง  การถา่ยภาพ

621006528 นางสาว นภสร เศรษฐภักดี  การถา่ยภาพ

621006599 นางสาว ชนนกิานต์ แสนสวุรรณ  การถา่ยภาพ

621006609 นาย รณภมูิ เล็กแหลมหลัก  การถา่ยภาพ

621008439 นางสาว สภุาวดี สงิหส์นอง  การถา่ยภาพ

621008980 นางสาว กมลลักษณ์ ถวายนลิ  การถา่ยภาพ

621009080 นางสาว วนาธาร คงแกว้  การถา่ยภาพ

621009178 นาย ทยตุ ถนอมวงษ์  การถา่ยภาพ

621009376 นาย ดรณ์ อมาตยกลุ  การถา่ยภาพ

621010141 นาย ธรีเมธ เชดิวงศต์ระกลู  การถา่ยภาพ

621012643 นาย ธนาสทิธิ์ สนิเทศ  การถา่ยภาพ

621000329 นางสาว ปภาวี กลุค า  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621000418 นาย นพนันท์ ดวีาจา  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621000460 นางสาว อรวรา วชิยากร  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621000497 นางสาว ภาวณีิ ญาณชโลทร  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621000587 นางสาว กลุธดิา กระจา่งกลุ  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621000677 นางสาว คนงึนจิ โพธิศ์รี  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621000875 นางสาว ณภัทร เบา้นาค  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621000896 นางสาว อาทติยา พลสวัสดิ์  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621000918 นางสาว พรรณภัทร มสีทิธิด์ ี  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621001748 นาย อนุรักษ์ ศริพัิฒนสมัพันธ์  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621001893 นางสาว ปวชิญา ประวัตโิยธนิ  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621001898 นางสาว เอือ้การย์ คชเสน  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621002111 นางสาว พมิพล์ภัส ไทยทรงธรรม  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621002206 นางสาว สธุมิา หลา้เมอืง  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621002633 นาย ชยธร สมเนยีม  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621002640 นางสาว ธัญญาภัทร์ ดว้งกลัด  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621002902 นางสาว พัชราค า นพเคราะห์  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621003153 นาย โศภน ศรสีมัฤทธิ์  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621003171 นางสาว ศรตุา ยศเป่ียม  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621003189 นาย กฤษณะ ออ่นนอ้ม  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์
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621003202 นางสาว ณภัทร อนุบรูณะวรรณ  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621003310 นางสาว ณัฐสดุา กจิบ ารงุ  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621003428 นาย ตณิห์ นิม่ตระกลู  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621003716 นางสาว สธุดิา วัชราไทย  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621004137 นางสาว ภญิรดา หงษ์วรรณา  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621004235 นางสาว กนกรักษ์ ไทยพนิจิ  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621004367 นาย พงศป์ณต กรเจรญิพรพงศ์  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621004653 นาย แทนไท นาไชย  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621004892 นาย ธนสิร เกโส  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621004928 นางสาว อรณุวตี ทองระยา้  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621004987 นางสาว วนัสนันท์ ประเสรฐิศรี  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621005228 นางสาว วภิาวี ภมรพล  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621005357 นาย กรรชัย สงัเพ็ชร  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621005764 นางสาว ฐณฑิา แสงสวุรรณ  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621005883 นาย พลภมูิ แสนเสน  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621006045 นางสาว อทติา แดหวา  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621006082 นางสาว พชิชากานต์ ฤๅชตุกลุ  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621006113 นาย ตรัยณุภัทร์ ทมิเสถยีร  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621006273 นางสาว สวุรียา ผลบญุน าพา  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621006514 นางสาว อลนีา นวนกลางดอน  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621006585 นางสาว พันพร พรมสจัีนทร์  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621006655 นาย มงักร บญุพลู  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621006898 นางสาว พชิญา ศรศักดา  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621006905 นางสาว ภัคจริาภรณ์ เกยีรตจิฑุามณี  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621006948 นาย สหัสวรรษ นรัินดี  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621007003 นางสาว นฤสรณ์ โกศัย  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621007054 นางสาว อาทติยา โรจนสริวิัฒน์  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621007353 นางสาว ณัฏฐณชิา โคตรวงษา  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621007432 นางสาว ศภุนดิา สขุค ามี  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621007501 นาย ธรีดล ค าวงษ์  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621007567 นางสาว ศศกิานต์ ศลิปี  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621007717 นางสาว อาภาศริิ โรจนรัตน์  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621007760 นาย นธิสิทิธิ์ รุง่เรอืงโรจน์  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621007826 นางสาว ธันยช์นก ธนะสนุทร  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621007828 นาย ชัชวาล ภูท่อง  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621008375 นาย ภานุกร นอ้ยน าบญุ  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621008498 นางสาว เวณกิา สเีทา  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621008949 นางสาว ศรรัีตน์ สงัฆฤทธิ์  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621009632 นางสาว ธดิารัตน์ สมุหรัิญ  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621009660 นางสาว ภัทรนันร์ สวุรรณโณ  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621009819 นาย ธรรมวัฒน์ สามเพชรเจรญิ  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621009913 นางสาว ธนภรณ์ เกตสุวุรรณ  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621010038 นาย ภมูริพี จติผอ่ง  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621010131 นางสาว กนกวรรณ ค าคณูเมอืง  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621010375 นางสาว รสติา โกศลศศธิร  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621010603 นาย ชาญณรงค์ แซล่ิม้  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621010682 นาย สริชิัย ศรสีวุรรณ  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621010701 นางสาว ชตุมิา สขุบาล  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621010909 นาย อรรคเดช อรรคฮาด  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621011137 นาย ฐติิ รมลี  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621011148 นาย อฐาปกรณ์ ประกอบธรรม  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621011150 นาย ชนะชล ผลเจรญิ  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์
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621011564 นาย ณัฐพล เหล็กเพชร  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621011725 นาย สรุพัศ สขุโชติ  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621012122 นาย กริฏเิทพย์ สอนอยูก่ลาง  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621012249 นาย พรีะพล มิง่มโนกานต์  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621012458 นางสาว รักตมิาต์ วรรณคาม  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621012478 นาย ชาตติระการ กองวเิชยีร  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621012491 นางสาว เพชรน ้าทพิย์ ป่ินสวัสดิ์  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621012495 นางสาว นาถดา รวมตะคุ  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621012520 นางสาว อสมาภรณ์ ชมภักดิ์  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

621012623 นาย จริกติติ์ ภูแ่กมแกว้  จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี

เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่-นามสกลุ สาขาวชิา/หลกัสตูร

621000214 นางสาว อรญิรดา กษิดิเ์วชกลุ  สถาปัตยกรรม

621000227 นาย ชลสทิธิ์ หะยมีะลี  สถาปัตยกรรม

621000726 นางสาว ศริลิักษณ์ วันศรี  สถาปัตยกรรม

621000946 นาย ธนวัติ เย็นกลม  สถาปัตยกรรม

621000999 นาย วรีวัฒน์ ทัพชัย  สถาปัตยกรรม

621001135 นางสาว ณัฐมน รัตนพร  สถาปัตยกรรม

621001149 นางสาว ฐติกิานต์ พรมกล า่  สถาปัตยกรรม

621001280 นาย ชนิดนัย ดาระสวัสดิ์  สถาปัตยกรรม

621001427 นางสาว จริภา ลงยา  สถาปัตยกรรม

621001664 นาย ทยตุิ พรหมขน  สถาปัตยกรรม

621001819 นางสาว สริพิร พรหมแกว้  สถาปัตยกรรม

621001921 นางสาว วาสนา เตาวะโต  สถาปัตยกรรม

621002991 นางสาว พัชรห์ทัย กาญจนันต์  สถาปัตยกรรม

621002994 นาย รจุภิาส นาคพยนต์  สถาปัตยกรรม

621003221 นางสาว พรกนก อยูบ่รรยงค์  สถาปัตยกรรม

621003341 นางสาว ชนกิานต์ สมบรูณ์ธนผล  สถาปัตยกรรม

621003450 นาย พลภัทร แจม่สวุรรณ  สถาปัตยกรรม

621003637 นางสาว พรีดา ค าฟู  สถาปัตยกรรม

621003704 นางสาว ธรีนาฏ ออ่นโพธิเ์ตีย้  สถาปัตยกรรม

621003724 นางสาว ปัทมนันท์ เลาวกลุ  สถาปัตยกรรม

621003734 นางสาว นรัิชพร พมิพม์ั่น  สถาปัตยกรรม

621004929 นาย ปองคณุ จตพุรจรัส  สถาปัตยกรรม

621004949 นางสาว คตีาญชลี หรอ่งบตุรศรี  สถาปัตยกรรม

621005156 นางสาว ธนารยี์ จรีะกลุ  สถาปัตยกรรม

621005173 นางสาว ปารชิาติ เพ็งสวัสดิ์  สถาปัตยกรรม

621005263 นางสาว ศริญิากร พลศรลีา  สถาปัตยกรรม

621005336 นางสาว ชาลสิา ออ่นวมิล  สถาปัตยกรรม

621005525 นาย หฤษฎ์ พยคัฆะ  สถาปัตยกรรม

621005670 นาย นรวชิญ์ องัศลุะโยธนิ  สถาปัตยกรรม

621006570 นางสาว กติตมิา แกว้เจรญิ  สถาปัตยกรรม

621007351 นางสาว อารรัีตน์ สทิธโิชค  สถาปัตยกรรม

621007436 นางสาว อยัรนิ ฉมิมณี  สถาปัตยกรรม

621008310 นางสาว รสรนิทร์ สารภาพ  สถาปัตยกรรม

621008339 นางสาว ชมพนุูช ชาวสวน  สถาปัตยกรรม

621008370 นางสาว กลุธดิา ชัยกอ่  สถาปัตยกรรม

621008382 นางสาว รจุเิรศน์ โพยประโคน  สถาปัตยกรรม

621008870 นาย ชวนิ หวังกจิธรรม  สถาปัตยกรรม

621008965 นาย ชวศิ หวังกจิธรรม  สถาปัตยกรรม
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621009815 นางสาว สนุษิฐร์ดา บดนิทรก์จิโภคนิ  สถาปัตยกรรม

621010036 นาย อานุภาพ ทองใบ  สถาปัตยกรรม

621010126 นางสาว ปณุยวรี์ โซะ๊วเิศษ  สถาปัตยกรรม

621010271 นาย นพปฎล อบุะลักษณะ  สถาปัตยกรรม

621010505 นางสาว กมลพรรณ อดุมวรีะลักษณ์  สถาปัตยกรรม

621010855 นาย สหชาติ จันทศร  สถาปัตยกรรม

621010882 นางสาว รายาวรรดี เฟ่ืองฟู  สถาปัตยกรรม

621011443 นางสาว มลัลกิา ศรสีงคราม  สถาปัตยกรรม

621011789 นางสาว สวุพชิญ์ สามารถกจิ  สถาปัตยกรรม

621011840 นาย ชยพล ค าเพราะ  สถาปัตยกรรม

621012515 นาย อานันทภัทร หายทกุข์  สถาปัตยกรรม

621000614 นางสาว เกวลนิ โพธิข์ า  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621000624 นางสาว กลุธดิา ทองเครอืเกษตร  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621001663 นาย นพดล ศรเีมธกีลุ  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621001704 นางสาว ธันยช์นก ปานทุง่  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621001892 นาย อานนท์ ปัณฑติา  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621002721 นางสาว ชตุกิาญจน์ ชวีะเศรษฐธรรม  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621002907 นาย วงศธร งางาม  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621003911 นางสาว ชนันทธ์ดิา วัฒนาสริชินม์  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621004373 นางสาว วภิาณัฐ พลิากลุ  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621004619 นางสาว อรณุพร เกยีรติเ์ลศินภา  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621004811 นางสาว ฐติยิา พรชัยธรรมคณุ  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621005064 นาย ธนาธปิ เสยีงใส  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621005111 นาย ทวิากร ทองค าบศุ  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621005292 นาย คณุาพจน์ สขุสมร  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621005309 นาย กตัญญู เจตนาวชิโมกข์  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621005323 นางสาว จลิมกิา กอสงา่กชลักษมิ์  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621005329 นางสาว ภัทราพร ดาวสวา่ง  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621005458 นางสาว ชลลานา ภลูม  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621005817 นางสาว แกว้วารี จ าปาสขุ  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621005822 นางสาว เกศรนิ สมตาเตะ๊  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621005859 นางสาว ฐติพิรรณ ศริบิรูณานนท์  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621006271 นาย สหดล ทรัพยเ์พิม่เสถยีร  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621006322 นางสาว อจัฉรารัตน์ พรสกลุวดี  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621006791 นาย ภัทรธร แซโ่งว้  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621007173 นาย เณาวา๊ษ มะแกว้  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621007650 นางสาว วรรณศิา ไชยมงคล  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621007856 นาย ปัณณธร วฆิเนศ  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621007941 นางสาว ปรชิมน พัฒนพฤกษ์  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621007965 นางสาว พลอยไพลนิ อนิทรค์ง  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621008631 นาย ธันยธ์รณ์ อนินาจักร์  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621009008 นางสาว ธนวรรณ วาณชิยล์ักษมี  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621009535 นางสาว ปณชิา ภัทรธรวราดล  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621009601 นางสาว ญาสมุนิทร์ ศรเีมอืง  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621009679 นาย รวสิตุ ศรพีนมพงษ์  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621009737 นางสาว วนัสนันท์ ประสมทอง  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621009795 นางสาว อาทติยา อิม่ส าราญ  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621009830 นางสาว ภรษิา โยกระโทก  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621009896 นางสาว เกตกุาญจน์ คลา้ยแสง  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621010561 นาย วษิณุ จ าปา  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621010751 นางสาว วรนิทรท์พิย์ ชวีวภิาส  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621010902 นาย ปฏพัิทธ์ เพชรสงัหาร  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน
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621010911 นาย ภมีทศ รืน่ฤทธิ์  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621010927 นาย นพชัย ฤทธิม์นตรี  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621011405 นางสาว ธัญวรัตน์ แกว้ก าเนดิ  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621011470 นางสาว พชิญาพรรณ โพนทอง  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621011609 นาย ศตายุ แตงรม่  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621011747 นางสาว ปานทพิย์ เสอืสละ  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621011831 นาย ธนบดี แกว้กระบลิ  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621011851 นางสาว ณัฐกฤตา ถิน่จันทร์  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621011862 นางสาว กฤษณา สรอ้ยสน  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621011971 นาย อาทติย์ พมิเสน  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621012051 นาย พจัิกษณ์ ศรวีไิลลักษณ์  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621012262 นาย กฤษณวงศ์ ราชสะอาด  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621012326 นาย ภญิโญ ทองค าเปลว  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621012752 นางสาว อสัวานี จิ๊เมฆ  การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

621000200 นางสาว อมรรัตน์ ธรรมธร  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621000230 นางสาว ณัฐสดุา วงคส์วุรรณ์  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621000366 นาย ภธูเนศ ชืน่ชผูล  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621000408 นาย สหฤทธิ์ รัตนขนัตชิัย  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621000632 นางสาว ขณฐิา คชาชาญ  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621000988 นางสาว รนิรดา บัวนิม่  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621001635 นางสาว พฤกษา พุม่ศรี  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621001685 นางสาว ศรจีารวุรรณ์ ทองเจอื  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621002621 นางสาว ทักษพร พชิาลี  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621002835 นางสาว เอรยีย์าหพ์ร แจม่ใส  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621003036 นาย ชลันธร เชือ้เจ็ดตน  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621003043 นาย ธนบดี ตลอดพงษ์  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621003131 นางสาว รวชิา มหพันธ์  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621003286 นางสาว นสิากร บญุเรอืงรอด  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621003306 นางสาว สทุธดิา ทองเย็น  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621003799 นางสาว ณัฐนรี เรอืนแกว้  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621004047 นางสาว สดุารัตน์ หงษ์ทวี  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621004657 นางสาว ฐติรัิตน์ พว่งถ ้า  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621005118 นางสาว กมลชนก บัวสวุรรณ  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621005376 นางสาว อรสิรา เกตมุณี  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621005570 นางสาว วภิาวี เพชรกาศ  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621005586 นางสาว บญุฑรกิ เจรญิทอง  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621005829 นาย อนรรฆ วัลค า  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621005855 นาย ภมูศิลิป์ งิว้ราย  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621007463 นางสาว อจัฉรยิา หรุน่เกษม  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621007557 นาย ธนัช จติตรัิงสรรค์  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621007563 นาย พฒุพิงษ์ วรรัตนววิชิ  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621007985 นางสาว กรรณกิา แซตุ่น้  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621008422 นาย ภาสกร จนิาวัลย์  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621008464 นาย กลา้ณรงค์ ค าคลา้ย  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621008658 นางสาว ฐติาภรณ์ กณัหา  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621008794 นางสาว ชตุมิา เล็กชะอุม่  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621008924 นางสาว ปราณปรยีา ยวุกลุ  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621009147 นางสาว ปานเกศ พันธฟัุก  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621009332 นาย คงคาธร ทรงไทย  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621009397 นางสาว ศศวิมิล นามบตุร  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621009834 นางสาว นภษร โยกระโทก  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621010307 นาย ฉัตรชวัฒน์ เปรยีบอภชิัย  ครศุาสตรก์ารออกแบบ
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621010352 นาย พงศพ์สิทุธิ์ ศรรัีตน์  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621011232 นางสาว พรณัฐชา แกว้มะ  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621011454 นางสาว สทุธรัิตน์ พทุธโอวาท  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621011570 นางสาว ศภุารดา นรนิทร์  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621011889 นางสาว กติตยิา บตุรวงษ์  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621012099 นาย ปวณิวัฒน์ รักษาวงศ์  ครศุาสตรก์ารออกแบบ

621000285 นางสาว เมธาพร ทว้มจันทร์  ครศุาสตรว์ศิวกรรม

621001023 นางสาว อภญิญา ทวชีาติ  ครศุาสตรว์ศิวกรรม

621001593 นาย พษิณุ จันทรม์ั่น  ครศุาสตรว์ศิวกรรม

621001610 นาย นราทร อว่มทอง  ครศุาสตรว์ศิวกรรม

621001628 นางสาว จารวุรรณ มุง่เพยีร  ครศุาสตรว์ศิวกรรม

621001800 นาย เรงิฤทธิ์ สอนเวช  ครศุาสตรว์ศิวกรรม

621001861 นาย ปัณณธร ลขิติ  ครศุาสตรว์ศิวกรรม

621002086 นางสาว ภาวนกิา ยาพรม  ครศุาสตรว์ศิวกรรม

621002313 นางสาว ศริมิา ศรเีมฆ  ครศุาสตรว์ศิวกรรม

621002564 นาย เนตนินท์ เพชรรัตน์  ครศุาสตรว์ศิวกรรม

621002926 นางสาว สรินัินท์ มาตรวจิติร  ครศุาสตรว์ศิวกรรม

621002950 นาย อลงกรณ์ การมติรี  ครศุาสตรว์ศิวกรรม

621004512 นาย ธนพล กอบประดษิฐ์  ครศุาสตรว์ศิวกรรม

621004606 นาย วชิญพ์ล สทิธชิัย  ครศุาสตรว์ศิวกรรม

621005042 นาย ภษิูต รักษ์รงค์  ครศุาสตรว์ศิวกรรม

621005077 นางสาว ธัญพชิชา มาราช  ครศุาสตรว์ศิวกรรม

621005113 นางสาว จรัิชยา คสิาลัง  ครศุาสตรว์ศิวกรรม

621006482 นางสาว ทพิยญ์าภา พงคท์องเมอืง  ครศุาสตรว์ศิวกรรม

621006817 นางสาว สริลิักษ์ สพุรรณพงศ์  ครศุาสตรว์ศิวกรรม

621007403 นาย ณัฐพงษ์ ตยิานนท์  ครศุาสตรว์ศิวกรรม

621007716 นางสาว ณัฐภรณ์ บญุนะ  ครศุาสตรว์ศิวกรรม

621008128 นาย ณัฐชนนท์ ชตุกิฤตกิรสกลุ  ครศุาสตรว์ศิวกรรม

621009325 นางสาว รุง่รวี พลูผล  ครศุาสตรว์ศิวกรรม

621009681 นาย เอกราช กระศัลย์  ครศุาสตรว์ศิวกรรม

621010424 นาย วนัสบดี กาสรุงค์  ครศุาสตรว์ศิวกรรม

621011209 นางสาว ปรชิญา รัตนเพลดิ  ครศุาสตรว์ศิวกรรม

621011239 นางสาว ลลติา จวงจันทร์  ครศุาสตรว์ศิวกรรม

621012131 นาย นครนิทร์ สทิธสิารกิจิ  ครศุาสตรว์ศิวกรรม

621012151 นาย ธนดล แป๊ะสมนั  ครศุาสตรว์ศิวกรรม

621012226 นางสาว พมิพช์นก แกว้ดี  ครศุาสตรว์ศิวกรรม

621000373 นางสาว นันทพิร มาพุม่  ครศุาสตรเ์กษตร

621000806 นางสาว ชฎามาศ เพิม่กระแสสกุรี  ครศุาสตรเ์กษตร

621000844 นาย สพุพัตดนัย ยศโมง่  ครศุาสตรเ์กษตร

621000900 นางสาว อญัชลี พักจอหอ  ครศุาสตรเ์กษตร

621001377 นางสาว นภวรรณ เงนิพนู  ครศุาสตรเ์กษตร

621001720 นาย นติพิงษ์ อาจปักษา  ครศุาสตรเ์กษตร

621001798 นางสาว นรศิรา ภูด่ว้ง  ครศุาสตรเ์กษตร

621003340 นางสาว กานตญิา เดชะวงค์  ครศุาสตรเ์กษตร

621003651 นาย จริเมธ แกว้ล าหัด  ครศุาสตรเ์กษตร

621004029 นางสาว ตรชีฎา โตนอ้ย  ครศุาสตรเ์กษตร

621004141 นางสาว เมษา โถมสนัเทยีะ  ครศุาสตรเ์กษตร

621004236 นางสาว ภัทราภา บตุรพรหม  ครศุาสตรเ์กษตร

621004701 นางสาว พนูรัตน์ ชตินันท์  ครศุาสตรเ์กษตร

621004713 นางสาว กญัญาภัค นยิมนันทพร  ครศุาสตรเ์กษตร

621005301 นาย นวนนท์ รืน่นมิติร  ครศุาสตรเ์กษตร

621005431 นางสาว ธนวรรณ สพุรรณเทพ  ครศุาสตรเ์กษตร

Page 25 of 44



621005682 นางสาว มสัธรดิา กนัยาบัณฑติย์  ครศุาสตรเ์กษตร

621006134 นางสาว ทพิวรรณ สงิหท์อง  ครศุาสตรเ์กษตร

621006410 นางสาว เสาวรจน์ นุ่มเตีย้  ครศุาสตรเ์กษตร

621006747 นางสาว กลุจริา ดอนเสีย้ว  ครศุาสตรเ์กษตร

621007051 นางสาว รววิรรณ องอาจ  ครศุาสตรเ์กษตร

621007110 นาย รัชศักดิ์ ดวงดาว  ครศุาสตรเ์กษตร

621007817 นางสาว กนกวรรณ ทบธรรม  ครศุาสตรเ์กษตร

621008078 นาย มงคล บญุญะถติิ  ครศุาสตรเ์กษตร

621008101 นางสาว จริาพร วชิัยรัมย์  ครศุาสตรเ์กษตร

621008441 นาย สรุชาติ ปานามะเส  ครศุาสตรเ์กษตร

621008460 นางสาว ชลดา ทาพรมมี  ครศุาสตรเ์กษตร

621008490 นางสาว นภัสวรรณ มศีริิ  ครศุาสตรเ์กษตร

621008735 นางสาว ณชิาภัทร ทองทรัพย์  ครศุาสตรเ์กษตร

621009445 นางสาว จตพุร เตง้เฉี้ยง  ครศุาสตรเ์กษตร

621011277 นางสาว นรนิทร จงสงูเนนิ  ครศุาสตรเ์กษตร

621012331 นาย ภษูณะ ไชยชติ  ครศุาสตรเ์กษตร

621012488 นาย ไตรรัตน์ ตลับนาค  ครศุาสตรเ์กษตร

621012613 นางสาว ภัทราภรณ์ เลศิสวุรรณ  ครศุาสตรเ์กษตร

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่-นามสกลุ สาขาวชิา/หลกัสตูร

นาย วศนิ ตาบตุรวงศ์  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621000641 นางสาว พชิชาภรณ์ สทิธิจ์ติตระกลู  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621000873 นางสาว สภุาพร ธรุะพันธ์  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621001400 นางสาว สวุชิา ปลืม้ยทุธ์  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621001498 นางสาว รังสนัินทน์ เอกภมูกิฤตนันท์  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621001534 นางสาว จดิาภา ดบีา้นโสก  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621001540 นาย รุง่ศรัณย์ ไมจั้นทรด์ี  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621001681 นางสาว ปนัดดา หลา้ดี  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621001727 นางสาว สพุชิฌาย์ รักษา  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621002003 นางสาว ธนวรรณ อรณุพันธ์  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621002030 นางสาว ซอฟียะห์ ดแีม  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621002684 นาย อคัรพล ชัยแป้น  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621002765 นางสาว ชืน่กมล ชาวสวน  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621002839 นางสาว จฬุามณี พละสขุ  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621002851 นางสาว อรณุฉาย ชอูฐิ  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621003130 นางสาว ณชินันทน์ บัณฑวุนชิ  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621003813 นาย จักรพงษ์ บญุกลู  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621003838 นางสาว นรนิทร แสนนาม  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621004180 นางสาว ธนสิร เคนหาราช  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621004307 นางสาว กนกภรณ์ สดุคนงึ  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621004747 นาย อธคิม คะณา  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621005052 นาย ไกรวชิญ์ เภาเสน  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621005518 นางสาว ปรางทพิย์ จงจติตก์ลาง  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621005608 นาย พชิัยลักษณ์ ไทยเขยีว  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621006001 นางสาว กนกวรรณ แสงเฉวก  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621006066 นางสาว ชลธชิา ปัญญาธนานันท์  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621006286 นางสาว ปฏมิา วเิศษสงิห์  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621006499 นางสาว กวสิรา มั่นคง  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621007109 นางสาว สโรชา โหโซะ๊  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621007129 นางสาว ดวงมณี จันทรเ์ทพ  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)
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621007208 นางสาว พมิพบ์ญุ ฤทธิเ์จรญิจติติ  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621007496 นาย วศนิ โกมนิา  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621007641 นางสาว ธนัญญา เทพโกมทุ  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621007951 นางสาว เมยธ์าวี พันธศ์ริ ิ  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621007997 นางสาว พรรณภษา โสรวิงค์  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621008007 นางสาว ณัฐชนญิา ทองอนิ  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621008230 นาย จตรุสทิย์ ชืน่บาน  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621008283 นางสาว ศริวิรรณ แชม่อนิทร์  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621008584 นางสาว วรฤิสรา คันธนู  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621009135 นางสาว ธนัตดา ศรบีรุนิทร์  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621009772 นาย ดนุวัศ มิง่สกลุ  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621009980 นางสาว กนกอร วงกลัยา  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621010136 นางสาว นัดดา เงนิรปูงาม  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621010247 นาย เมธา ไขม่กุด์  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621010681 นาย พัชรพล มนัสพงษ์  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621011061 นางสาว ศริลิักษณ์ เรอืงฤทธิ์  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621011563 นาย คมสนั วเิศษการ  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621011738 นางสาว อนัญญา นพฤทธิ์  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621011753 นาย นพรัตน์ โลหคณุาพันธ์  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621012067 นาย ธนกฤต พระสวา่ง  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621012210 นางสาว สดุารัตน์ ขนุโนนเขวา  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

621012480 นาย ชัชพล แถบเดยีว  เกษตรศาสตร ์(พชืไร ่พชืสวนและภมูทัิศน์ กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

นางสาว ศศลักษณ์ ตรโีสภา  สตัวศาสตร์

621000209 นาย ปรญิญา ตยิะประเสรฐิกลุ  สตัวศาสตร์

621001120 นางสาว วชิดุา แกว้วังสนัต์  สตัวศาสตร์

621001667 นางสาว วรรณสิา ชชีะวา  สตัวศาสตร์

621001831 นางสาว นวยิา ปินทรายมลู  สตัวศาสตร์

621001915 นางสาว ปรารถนา ก าสนิ  สตัวศาสตร์

621002439 นางสาว กลัยาพร ฟังอารมณ์  สตัวศาสตร์

621002558 นางสาว ขวัญภริมย์ รม่จันทร์  สตัวศาสตร์

621002627 นาย ชษิณุพงศ์ มะรเิกตุ  สตัวศาสตร์

621002831 นาย อนุสรณ์ นลิโท  สตัวศาสตร์

621002955 นางสาว กญัญารัตน์ ชมุจนี  สตัวศาสตร์

621002971 นางสาว ธดิารัตน์ สถริอนันต์  สตัวศาสตร์

621002977 นางสาว เสาวลักษณ์ ศรทีะโร  สตัวศาสตร์

621003559 นาย พชิญตุม์ ประสรีะเตสงัข์  สตัวศาสตร์

621003760 นาย คมศักดิ์ เจะ๊รัมย์  สตัวศาสตร์

621004387 นางสาว ฐติยิา จันทรน์อ้ย  สตัวศาสตร์

621004548 นางสาว ไกลรุ้ง่ ศรสีมบัติ  สตัวศาสตร์

621004761 นางสาว ลลติภัทร ศรสีนุทร  สตัวศาสตร์

621005461 นางสาว อรษิา มุง่สเุพ็ง  สตัวศาสตร์

621005556 นางสาว ธนันตญ์ดา พัฒนธ์นะดษิกลุ  สตัวศาสตร์

621005695 นาย พบิลูศักดิ์ แสงทอง  สตัวศาสตร์

621005857 นางสาว ปัณฑติา คงเนตร  สตัวศาสตร์

621006229 นาย เจษฎา บญุชว่ย  สตัวศาสตร์

621006234 นาย ชวนากร กระอาจ  สตัวศาสตร์

621006353 นางสาว ชฎาพร ค าสนทิ  สตัวศาสตร์

621006393 นางสาว วราภรณ์ จ่ันขนุทด  สตัวศาสตร์

621006426 นางสาว ณัฎฐณชิา ดกุสกุแกว้  สตัวศาสตร์

621006920 นางสาว เพชรไพลนิ ตันเจรญิ  สตัวศาสตร์

621007346 นางสาว ศริพิร พนิทอง  สตัวศาสตร์

621007498 นาย อตเิทพ พนูทอง  สตัวศาสตร์
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621007848 นางสาว ศริมิา คงสทิธิ์  สตัวศาสตร์

621007850 นาย คณุากร พลเยีย่ม  สตัวศาสตร์

621007872 นางสาว ปภาวี พึง่เคหา  สตัวศาสตร์

621007949 นางสาว ศภุสิรา ออ่นเฉวยีง  สตัวศาสตร์

621008206 นางสาว พัชรญิา สารเจรญิ  สตัวศาสตร์

621008399 นางสาว เชาวฤ์ดี ชว่ยมิง่  สตัวศาสตร์

621008445 นางสาว วนสิรา มสีขุ  สตัวศาสตร์

621008478 นางสาว นวพร เพ็งมณี  สตัวศาสตร์

621009245 นางสาว กรรณกิา มสีขุ  สตัวศาสตร์

621010627 นางสาว ปิยะวดี อุน่แกว้  สตัวศาสตร์

621010658 นางสาว วภิษูา โหมง่พฒุ  สตัวศาสตร์

621012354 นาย เมธาวี พทุธรอด  สตัวศาสตร์

621012641 นางสาว กานตธ์รีา เลศิไกร  สตัวศาสตร์

621000674 นางสาว เขมนษิฐ์ อูอ่รณุ  วทิยาศาสตรก์ารประมง

621001104 นาย ศฆุมงคล อนิทรไกร  วทิยาศาสตรก์ารประมง

621001209 นางสาว ธดิารัตน์ กลา้หาญ  วทิยาศาสตรก์ารประมง

621001793 นาย กฤตภาส เหลา่เขตกรณ์  วทิยาศาสตรก์ารประมง

621001899 นางสาว อชริญา สพุรพัฒนา  วทิยาศาสตรก์ารประมง

621002147 นางสาว ตณิณา หวังดี  วทิยาศาสตรก์ารประมง

621002374 นางสาว ชนากานต์ โกสมุ  วทิยาศาสตรก์ารประมง

621002408 นางสาว เกศกนก สวัสดสิาร  วทิยาศาสตรก์ารประมง

621002780 นางสาว ภัทรานษิฐ์ แกว้สหีมอก  วทิยาศาสตรก์ารประมง

621003837 นาย สหัสวรรษ กลัยาประสทิธิ์  วทิยาศาสตรก์ารประมง

621004105 นางสาว สมนิตรา พะชะ  วทิยาศาสตรก์ารประมง

621005540 นาย จักรี ทะนุจันทร์  วทิยาศาสตรก์ารประมง

621005657 นางสาว ชัญญานุช สาระติ  วทิยาศาสตรก์ารประมง

621006166 นางสาว รัชนากรณ์ จงใจมั่น  วทิยาศาสตรก์ารประมง

621006467 นางสาว เอมอชัฌา ชอ่ปทมุศริกิลุ  วทิยาศาสตรก์ารประมง

621006512 นางสาว วลิาสนิี ศรพีทุโธ  วทิยาศาสตรก์ารประมง

621006805 นางสาว วรรษชล สุม่มาตย์  วทิยาศาสตรก์ารประมง

621007170 นาย กฤษดา มณี  วทิยาศาสตรก์ารประมง

621007297 นางสาว นวพร วงคจั์นทร์  วทิยาศาสตรก์ารประมง

621007434 นางสาว ไอรดา สขุประเสรฐิ  วทิยาศาสตรก์ารประมง

621007569 นาย ชัยนนท์ จุย้พันธุ์  วทิยาศาสตรก์ารประมง

621007845 นาย ณัฐภัทร์ นวลใหม่  วทิยาศาสตรก์ารประมง

621009217 นางสาว สพุชิญา บัวเงนิ  วทิยาศาสตรก์ารประมง

621009241 นางสาว มนตน์ภา พมิพง์าม  วทิยาศาสตรก์ารประมง

621009357 นาย ภราดร โตประดษิฐ์  วทิยาศาสตรก์ารประมง

621009966 นาย ภมูิ ประกอบกจิวริยิะ  วทิยาศาสตรก์ารประมง

621010451 นาย ศริา ข าศรี  วทิยาศาสตรก์ารประมง

621010522 นาย ธนพัฒน์ ฮยุเกี๊ย  วทิยาศาสตรก์ารประมง

621010535 นาย ธนดล ใยวจิติร  วทิยาศาสตรก์ารประมง

621010764 นางสาว พัทธธ์รีา มหายศนันท์  วทิยาศาสตรก์ารประมง

621011117 นางสาว ภัทราพร วเิชยีรทอง  วทิยาศาสตรก์ารประมง

621012025 นาย อนิทรี ยิง่วัฒนา  วทิยาศาสตรก์ารประมง

นางสาว เพ็ญพชิชา จันทรแ์กว้  พัฒนาการเกษตร

621000639 นางสาว ทฆิัมพร พฒุค า  พัฒนาการเกษตร

621001845 นางสาว อญัชสิา หนูเกตุ  พัฒนาการเกษตร

621002097 นางสาว ชนญิญา พันนาม  พัฒนาการเกษตร

621002948 นางสาว น ้าฟ้า บตุรไวยวฒุิ  พัฒนาการเกษตร

621003315 นางสาว ปวันรัตน์ หนูแสง  พัฒนาการเกษตร

621003406 นาย จตพุล ช านาญ  พัฒนาการเกษตร
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621003693 นางสาว ชลธชิา เทพทอง  พัฒนาการเกษตร

621004623 นาย มงคล ทัดประดษิฐ์  พัฒนาการเกษตร

621006777 นางสาว ณชิกานต์ สนัุติ  พัฒนาการเกษตร

621008676 นางสาว ณัธคฎ์ากรญ์ วงษ์ค าจันทร์  พัฒนาการเกษตร

621009234 นางสาว มนทริา มติรวงศ์  พัฒนาการเกษตร

621009544 นางสาว สนุติา ชัยพร  พัฒนาการเกษตร

621010709 นาย ฮานาฟีร์ ลาเตะ๊  พัฒนาการเกษตร

621011603 นาย ชตุชิัย สขุประเสรฐิ  พัฒนาการเกษตร

621012481 นาย ปรชีา บนิกามติร์  พัฒนาการเกษตร

621000246 นางสาว ศภุาพชิญ์ เพ็งจันทร์  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621000424 นางสาว สจุติราภรณ์ วัฒนผอ่งใส  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621000509 นางสาว ภคพร ค าแกว้  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621000557 นาย ภเูบศ สถาพรกลุนภา  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621000573 นางสาว สตัตบงกช โอสถสมบรูณ์  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621001065 นาย ครษิฐ์ โลหชลติานนท์  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621001073 นางสาว ปิยะภรณ์ บัณฑติย์  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621001085 นางสาว เมทกิา นมิติรัตน์  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621001115 นางสาว เดอืน แจง้สวา่ง  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621001154 นางสาว ศภัุสสร ศรษีะ  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621001297 นาย อภสิทิธิ์ แสงข า  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621001337 นางสาว เมธาวี อูต่ะเภา  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621001547 นางสาว กมลเนตร สบีบุผา  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621001888 นางสาว ณัฐนรี นามสวัสดิ์  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621001998 นาย อนุภาพ แกน่จันทร์  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621002049 นางสาว สรัลชนา บญุชกูศุล  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621002152 นาย สรวชิญ์ นอ้ยวมิล  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621002283 นางสาว ภัทราพร แกว้สหีมอก  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621002358 นาย เจตพัิทธ์ มโนธรา  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621003365 นางสาว นฤมล ด ารงศริภัิกดี  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621003389 นาย ธนัช วัฒนสนิธุ์  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621003454 นางสาว นอิร อรรคศรวีร  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621003566 นางสาว พมิพศิา รักษ์ศรทีอง  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621003873 นางสาว ณภิาภรณ์ นามประภา  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621004116 นาย พฤทธ์ อรรถโยโค  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621004416 นางสาว วรวรรณ กนัจันวงศ์  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621004554 นางสาว ศรันญภัฏค์ ศรใีส  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621004917 นางสาว นชิาภา สาระคนธ์  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621005132 นางสาว พรนภา สาสนันท์  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621005213 นาย ชวณชิ สรุวิรรณ  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621005316 นางสาว จนิดา พลาด  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621005338 นางสาว กมลลักษณ์ ปัญจะชล  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621005354 นางสาว อชริญาณ์ สกลุนาทะวงษ์  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621005511 นางสาว วรัญชยา วรญาณกลุเศรษฐ์  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621005743 นางสาว ธดิารัตน์ ชรนิทร์  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621006201 นางสาว ชฎาสริิ โชตนิธิกิร  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621006270 นางสาว ธนาภรณ์ ขนัอาสา  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621006487 นางสาว สวิกิร กติตรัิตนชัย  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621006489 นาย ปณชัย สวุรรณะ  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621006759 นางสาว สพุชิชา อิม่จติ  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621007756 นางสาว ปิยะธดิา กระตา่ยทอง  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621008028 นางสาว อรยิาภรณ์ พพัิฒนน์าคะกลุ  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621008689 นางสาว สริดา กลิน่โลกยั  นเิทศศาสตรเ์กษตร
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621009016 นางสาว จริาภรณ์ ดาทอง  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621009111 นางสาว เปมกิา จงพพัิฒนไ์พบลูย์  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621010931 นางสาว ขวัญพชิชา ประชมุชน  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621012343 นางสาว ชมฉันท์ จันทรวทิรุ  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621012409 นางสาว นฤชล จลุกนษิฐ  นเิทศศาสตรเ์กษตร

621012486 นางสาว กลุจริา สนิดว้ง  นเิทศศาสตรเ์กษตร

คณะวทิยาศาสตร์

เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่-นามสกลุ สาขาวชิา/หลกัสตูร

621000631 นางสาว ปนัดดา ธรรมลาภเจรญิ  คณติศาสตรป์ระยกุต์

621001216 นางสาว สริรัิตน์ พรสขุศริิ  คณติศาสตรป์ระยกุต์

621002642 นางสาว นรศิรา ทฆิัมพรบรรเจดิ  คณติศาสตรป์ระยกุต์

621003229 นางสาว จวิสา องักรุสชุน  คณติศาสตรป์ระยกุต์

621003234 นาย ไตรภพ พทุธชาติ  คณติศาสตรป์ระยกุต์

621004123 นาย กรธีณัฏฐ์ กลับชม  คณติศาสตรป์ระยกุต์

621004865 นางสาว หัทยา เอีย่มเพิม่วงศ์  คณติศาสตรป์ระยกุต์

621005280 นางสาว ณัฐสดุา ผลผิล  คณติศาสตรป์ระยกุต์

621006213 นางสาว จดิาภา แยม้เมง่  คณติศาสตรป์ระยกุต์

621008190 นาย คณุานนต์ บญุเพ็ชร  คณติศาสตรป์ระยกุต์

621011944 นาย ภาสวชิญ์ มกิานนท์  คณติศาสตรป์ระยกุต์

นางสาว ภัทรพร ภัทรกวนิ  วทิยาการคอมพวิเตอร์

621000201 นาย ชนภัทร วเิศษโชค  วทิยาการคอมพวิเตอร์

621000202 นาย ณัฐศวัส สภุาพธรีนนท์  วทิยาการคอมพวิเตอร์

621000428 นาย จตพุล ชลทิธกิลุ  วทิยาการคอมพวิเตอร์

621000568 นาย ศวิกร มหกาญจน์  วทิยาการคอมพวิเตอร์

621002037 นาย ภัทรพล สทิธริาช  วทิยาการคอมพวิเตอร์

621003370 นางสาว นรสิรา แสงบรรลอืฤทธิ์  วทิยาการคอมพวิเตอร์

621004484 นาย ธนวชิญ์ อยูพ่กุ  วทิยาการคอมพวิเตอร์

621004580 นาย ศภุชัย อศัวสมัฤทธิ์  วทิยาการคอมพวิเตอร์

621004776 นาย ณัฐเดชา กจิส าเร็จ  วทิยาการคอมพวิเตอร์

621005635 นาย ศาโนช หมั่นมาก  วทิยาการคอมพวิเตอร์

621005773 นาย กฤษฎา ชตินุกลู  วทิยาการคอมพวิเตอร์

621007864 นาย วรีวชิญ์ วงศฉั์ตรชลกีลุ  วทิยาการคอมพวิเตอร์

621008205 นาย ศักรนิทร์ เหกิขนุทด  วทิยาการคอมพวิเตอร์

621010640 นางสาว จนิตจ์ฑุา เทศเจรญิ  วทิยาการคอมพวิเตอร์

621011848 นางสาว ธัญพชิชา สอนสะอาด  วทิยาการคอมพวิเตอร์

621011916 นาย สถาภรณ์ สายพานทอง  วทิยาการคอมพวิเตอร์

621012689 นาย ณัฐพัชร์ บญุญกาศ  วทิยาการคอมพวิเตอร์

นางสาว ธนัชพร ซิม้เจรญิ  เคมอีตุสาหกรรม

621000536 นาย กรวชิญ์ บญุพงษ์  เคมอีตุสาหกรรม

621000954 นางสาว ชนนกิานต์ วริยิสถติยก์ลุ  เคมอีตุสาหกรรม

621001342 นางสาว พรรษมน เจรญิพันธุ์  เคมอีตุสาหกรรม

621002172 นางสาว สกุญัญา จอ้ยหนองบัว  เคมอีตุสาหกรรม

621003362 นางสาว ปานกมล กลบีเมฆ  เคมอีตุสาหกรรม

621004394 นาย ธนพัฒน์ ด ารงสสุกลุ  เคมอีตุสาหกรรม

621005421 นางสาว ลักษ์คนา บูท่อง  เคมอีตุสาหกรรม

621006059 นางสาว อรวี จติจ ารัสรัตน์  เคมอีตุสาหกรรม

621006080 นาย สทุธพิร พอสอน  เคมอีตุสาหกรรม

621006159 นางสาว อารสิา คงส าราญ  เคมอีตุสาหกรรม

621006508 นาย สรุเชษฐ์ ทองจันทร์  เคมอีตุสาหกรรม

621008069 นาย ภคพล ใจวงค์  เคมอีตุสาหกรรม
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621009629 นาย ชัยณรงค์ สงิหซ์อม  เคมอีตุสาหกรรม

621010478 นางสาว ศภุาพชิญ์ สารทีา้ว  เคมอีตุสาหกรรม

621012368 นาย อโนชา เหลา่พระจันทร์  เคมอีตุสาหกรรม

นางสาว ปานชนก ค าสงู  เคมสี ิง่แวดลอ้ม

621000521 นางสาว นุชนาฏ พนูจันอดั  เคมสี ิง่แวดลอ้ม

621002373 นางสาว ชลันทร ธรรมอนิราช  เคมสี ิง่แวดลอ้ม

621006116 นางสาว ชลธชิา สดุตาคาร  เคมสี ิง่แวดลอ้ม

621007415 นางสาว วรนิทร พมิสอน  เคมสี ิง่แวดลอ้ม

621008743 นาย รัฐพล สวุรรณราช  เคมสี ิง่แวดลอ้ม

621009550 นางสาว ชาลสิา มใีจรักษ์  เคมสี ิง่แวดลอ้ม

621009760 นาย จริวัฒน์ ทศิมณี  เคมสี ิง่แวดลอ้ม

621010114 นาย วรเมธ มะโหธร  เคมสี ิง่แวดลอ้ม

621011616 นางสาว พรพชิชา เจยีมสขุ  เคมสี ิง่แวดลอ้ม

นาย บัญญพนต์ เลศิพฤกษ์สกุจิ  เทคโนโลยชีวีภาพ

621008231 นางสาว ธนัชชา บญุสรา้งสขุ  เทคโนโลยชีวีภาพ

621009788 นางสาว วริดา เจจอื  เทคโนโลยชีวีภาพ

621010175 นางสาว อทติยา พลับอนิ  เทคโนโลยชีวีภาพ

621012406 นางสาว วรษิฐา อุน่พนิจิ  เทคโนโลยชีวีภาพ

นางสาว เครอืวัลย์ คณติไธสง  จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

621000879 นางสาว อรอนงค์ ไกรวงษา  จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

621001157 นางสาว กิง่มณี นสิสยัดี  จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

621004799 นางสาว ชนมน์ภิา อตุธรรมมา  จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

621006526 นาย สรุณัฐ สทิธาเศรษฐ์  จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

621006847 นางสาว ศศนิภิา นลิพันธ์  จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

621006881 นาย ชติภัิท กาญจนระวกีลุ  จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

621008951 นางสาว เบญจมาศ สายเสอื  จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

621009117 นางสาว ธัญชนก ศริธิรรมคณุ  จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

621010910 นางสาว พชิชากร หมดัประเสรฐิ  จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

นางสาว อภสินันท์ ธนบดศีรศีักดิ์  ฟิสกิสป์ระยกุต์

621000392 นาย ปรพล ดว้งสวัสดิ์  ฟิสกิสป์ระยกุต์

621002200 นางสาว ธนัชญา สสีนั  ฟิสกิสป์ระยกุต์

621004234 นางสาว อมราวดี วังคะฮาด  ฟิสกิสป์ระยกุต์

621007443 นางสาว ลักษิกา วริยิะบ าเพ็ญกลุ  ฟิสกิสป์ระยกุต์

621008409 นาย พงศกรณ์ กิง่จงเจรญิสขุ  ฟิสกิสป์ระยกุต์

621010680 นาย สพล สายกระสนุ  ฟิสกิสป์ระยกุต์

621012659 นางสาว รัตนา มาแสวง  ฟิสกิสป์ระยกุต์

นาย นนทกร ปานนุ่น  สถติปิระยกุต์

621000585 นางสาว ธัญชนก กลิง้สวุรรณ  สถติปิระยกุต์

621001052 นางสาว อาภามณี มนิมาลวีงษ์  สถติปิระยกุต์

621003641 นาย สโิรฒม์ ชุม่สวัสดิ์  สถติปิระยกุต์

621003701 นางสาว ปนัดดา เสนกาบ  สถติปิระยกุต์

621004562 นางสาว รุง่นภา เวยีนนอก  สถติปิระยกุต์

621005141 นางสาว ภัชฬาภรณ์ ราชวงค์  สถติปิระยกุต์

621005220 นางสาว สายชล เป่ียมศักดิ์  สถติปิระยกุต์

621005640 นางสาว ปียว์รานุช เบญญาบณุาพจน์  สถติปิระยกุต์

621005723 นางสาว ศริกิรพร ไชยตน้เทอืก  สถติปิระยกุต์

621005750 นางสาว รัชนกีร วริฬุหติ  สถติปิระยกุต์

621006129 นางสาว ณชิกานต์ จันทา  สถติปิระยกุต์

621006477 นางสาว เขมกิา จวนกี่  สถติปิระยกุต์

621007615 นางสาว ชาลยิาภรณ์ สทุธศิักดิ์  สถติปิระยกุต์

621007766 นางสาว สธุาศนิี จันทะกลม  สถติปิระยกุต์

621007869 นางสาว โรซติา กาวเีขต  สถติปิระยกุต์
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621008319 นางสาว จัสมนิ อซิซาเบลลา่เซเยอรส์  สถติปิระยกุต์

621008324 นางสาว เบญจวรรณ วรกระจา่งฐติ ิ  สถติปิระยกุต์

621008787 นางสาว ชนากานต์ สขุอยู่  สถติปิระยกุต์

621008797 นางสาว สวุดิา ยองใย  สถติปิระยกุต์

621008940 นาย ภษิูต เกดิมั่งมี  สถติปิระยกุต์

621009841 นางสาว ณัฐกานต์ รักธรรม  สถติปิระยกุต์

621009893 นาย จริายุ พทัิกษ์ตันสกลุ  สถติปิระยกุต์

621010286 นางสาว กานตส์ริ ิ แสงบัวเผือ่น  สถติปิระยกุต์

621011537 นางสาว วนัชฌา ภมูาวงศ์  สถติปิระยกุต์

621012063 นาย ปรภัิทร บัณทธิาดาวทิย์  สถติปิระยกุต์

621012374 นางสาว ปัญชลกิา นามกลุ  สถติปิระยกุต์

621012383 นาย ธนดล รกุขชาติ  สถติปิระยกุต์

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่-นามสกลุ สาขาวชิา/หลกัสตูร

นาย จริายทุธ ดอกกะฐนิ  เทคโนโลยสีารสนเทศ

621000186 นาย ศภุณัฐ พลอยวงศ์  เทคโนโลยสีารสนเทศ

621000211 นางสาว กาญจนา ศภุพงศ์  เทคโนโลยสีารสนเทศ

621000250 นาย ทัสนัย ศรสีวัสดิ์  เทคโนโลยสีารสนเทศ

621000577 นาย อาทวิัจน์ วงศจ์ ารญูวัฒน์  เทคโนโลยสีารสนเทศ

621000686 นาย กฤตนิ ชว่ยละแม  เทคโนโลยสีารสนเทศ

621001566 นางสาว สลลิญา ติม้ขลบิ  เทคโนโลยสีารสนเทศ

621001698 นางสาว ปิยาภรณ์ พดูเพราะ  เทคโนโลยสีารสนเทศ

621001827 นางสาว นริชา เรอืงสนัเทยีะ  เทคโนโลยสีารสนเทศ

621002354 นาย ชนิพัฒน์ เทาทองสขุ  เทคโนโลยสีารสนเทศ

621002486 นางสาว สภุนดิา พลอยค า  เทคโนโลยสีารสนเทศ

621002847 นางสาว เกษราภรณ์ เดชบญุ  เทคโนโลยสีารสนเทศ

621003354 นาย ธนาทร เรอืงอารี  เทคโนโลยสีารสนเทศ

621003661 นาย ชัยวัฒน์ รุง่เรอืง  เทคโนโลยสีารสนเทศ

621003676 นางสาว ลลติวดี สงิหส์ตูร  เทคโนโลยสีารสนเทศ

621003755 นาย ศวิกร เป่ียมงาม  เทคโนโลยสีารสนเทศ

621003940 นางสาว กลุสตรี ดลุย์  เทคโนโลยสีารสนเทศ

621003949 นางสาว พรธรีา ภักดี  เทคโนโลยสีารสนเทศ

621004130 นาย สริวชิญ์ คลา้ยรัศมี  เทคโนโลยสีารสนเทศ

621004481 นาย จักรกฤษณ์ สายแฉ่ง  เทคโนโลยสีารสนเทศ

621004712 นาย ณพงศวัฒร์ เบา้จันทร์  เทคโนโลยสีารสนเทศ

621004765 นาย อภสิร ตีฮ้อ้  เทคโนโลยสีารสนเทศ

621004978 นาย ศภุกฤต ขาวมวีงษ์  เทคโนโลยสีารสนเทศ

621005231 นาย อคริาภ์ สแีสนยง  เทคโนโลยสีารสนเทศ

621006290 นาย กลวัชร หัสไทรทอง  เทคโนโลยสีารสนเทศ

621006359 นาย ศธิภิาพ หรัิญมทุราภรณ์  เทคโนโลยสีารสนเทศ

621006742 นาย ภัทรกร เย็นอรุา  เทคโนโลยสีารสนเทศ

621007885 นาย ธฤต ขานโบ  เทคโนโลยสีารสนเทศ

621009576 นาย อภชิา จรรยาธนากร  เทคโนโลยสีารสนเทศ

621011221 นาย น่านฟ้า เกตวุเิชยีร  เทคโนโลยสีารสนเทศ

621011940 นาย ณชนน บญุสนอง  เทคโนโลยสีารสนเทศ

621001661 นางสาว ศภุสิรา โรจนว์ริงรอง  วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

621006008 นางสาว อารยา เฉียวกลุ  วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

621007747 นาย ภณ พงษ์วชรินิทร์  วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

621012219 นาย ชนาธปิ นวลศรี  วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

621001256 นางสาว นวพร ภาคโพธิ์  เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ
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621001296 นาย รัตนชัย ไพรรุง่เรอืง  เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621003986 นางสาว พัชรมยั คงออ่ง  เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621004114 นาย ภธูเนศ คศูริรัิตน์  เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621009942 นาย ปารเมศ เพราะสนุทร  เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621012082 นางสาว ภรณ์ชนัญ ขาวสมบรูณ์  เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621012527 นาย พนัญนาถ สงิหโ์ตทอง  เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

คณะอตุสาหกรรมเกษตร

เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่-นามสกลุ สาขาวชิา/หลกัสตูร

นางสาว ธรีารัตน์ เตชานนทก์ลุวัฒน์  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621000807 นางสาว สฑุาทพิย์ บัวคง  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621000902 นางสาว วนัชพร รุง่แจง้  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621000987 นางสาว ศริยิา ญานศริิ  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621001095 นางสาว ชญานพั์ชร ชาตมิลูตรี  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621001249 นางสาว พรพรรษา กมลฤทธิ์  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621001802 นางสาว อาทติยา จันทรค์ลองใหม่  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621002660 นางสาว ซาเนยี มสัอารยี์  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621003224 นางสาว สรุดา มดิ า  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621003343 นางสาว นศิารัตน์ ทว้มจันทร์  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621003697 นางสาว สริวิมิล ปรางประเสรฐิ  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621003950 นางสาว นาตาลี พันธุส์ะอาด  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621004150 นางสาว ชาลสิา ยอดบ าเพงิ  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621004472 นางสาว กมลทพิย์ จ่ันพา  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621004608 นางสาว นันทพ์ร คัสเกตุ  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621004732 นาย ขนุศกึ โฉมงาม  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621004850 นางสาว ปณุยกา โกฎจันทกึ  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621005677 นางสาว ชญานศิ พัฒนพงษ์  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621006085 นางสาว ภวรัญชน์ ไทรชมภู  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621006244 นางสาว ชนสิรา ลองเทพ  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621006667 นางสาว จารวุรรณ ทองโพธิใ์หญ่  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621007464 นางสาว ศริกิรานต์ ชาญกลการ  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621007561 นางสาว กญัญาณัฐ นาพรม  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621007741 นางสาว นวพร เภาพันธ์  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621009009 นางสาว กิง่ชญา วรรธะมานี  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621009223 นาย ณัฐพงศ์ เสนค าสอน  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621009571 นางสาว อรัณญดา เกตไุสย  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621010357 นางสาว พัณณติา โสภา  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621010859 นางสาว ญาดา พรีะธรณศิร์  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621011572 นางสาว สพุร สนิสขุใจ  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621011869 นางสาว นพวรรณ อนิทรส์นัต์  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621011875 นางสาว สวุภัทร งามกาละ  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621012336 นางสาว ปภัสรา อรณุจนิดาวรรณ  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621012404 นางสาว ศศภัิสสร สขุพุม่  วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

621000890 นางสาว ไอรนิ หรัิญประสาทกลุ  เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

621001690 นางสาว บรนิดา เจรญิอนิพรหม  เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

621003625 นางสาว ศศกิาญจน์ สรุยิมงคล  เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

621004445 นางสาว ปณดิา แสงสงัข์  เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

621008238 นางสาว จดิาภา มณีโชติ  เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

621008628 นางสาว สทุธลิักษณ์ ยนุยะสทิธิ์  เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

621009895 นาย ธรากร บษุยบรบิรูณ์โชติ  เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

นางสาว ญาณพร ทพิยมณฑล  วศิวกรรมแปรรปูอาหาร
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621000220 นางสาว พรชติา โยธาพล  วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

621000574 นาย อนุพันธ์ ทรัพยม์ี  วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

621001749 นาย รัฐพล ไชยลิน้ฟ้า  วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

621001769 นางสาว กลุธดิา กแิกว้  วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

621002371 นางสาว พลิาสนิี แกว้ขดัวงศห์รัิญ  วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

621002585 นางสาว วรศิรา นามแดง  วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

621003307 นางสาว ปาณศิา เวทยไ์พศาล  วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

621004267 นางสาว วมิลพรรณ อรชร  วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

621004862 นางสาว ชนดิา เรอืงศรี  วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

621006404 นางสาว คนงึนติ ศรเีมอืงเบา้  วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

621007562 นางสาว องัคณา กนัภัย  วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

621007696 นางสาว พราว หะทะยงั  วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

621007871 นางสาว ณัฐธดิา พัวพันวัฒนะ  วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

621008065 นางสาว ธารารัตน์ ปัจฉมิพหิงค์  วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

621008752 นางสาว สายสรุี เคลอืมั่น  วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

621009446 นางสาว สรอ้ยสดุา วัดเขง่  วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

621009547 นางสาว รณัฏฐนัน วศิษิฏพ์ทิยา  วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

621010779 นางสาว กติตยิากรณ์ คลสี า  วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

621011190 นาย ถริพล สมทุรกลนิ  วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

621011921 นางสาว นภสร ทฆีเสถยีร  วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

621012064 นางสาว ณัฐวศา พลูศลิป์  วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

คณะการบรหิารและจดัการ

เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่-นามสกลุ สาขาวชิา/หลกัสตูร

นางสาว จณิณพัต ศรใีสดี  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

นางสาว ธัญชนก เกดิผล  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621000284 นางสาว สปุราณี สอางค์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621000378 นางสาว นพนิดา ไมแ้กว้  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621000498 นางสาว กลุธดิา จันทะวารนิทร์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621000609 นางสาว สชุาดา เรอืงข า  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621000658 นางสาว ณัฎฐา เจรญิวงศ์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621000742 นางสาว ธันยพร เทยีนพมิาย  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621001024 นางสาว ณชิยา นอ้ยอบุล  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621001158 นางสาว วราพร ศริพิรมพศิาล  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621001217 นางสาว พลอยพรรณ กาญจนารัณย์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621001240 นางสาว ฐติวิรฎา สหีา  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621001974 นาย พสธร จันทรา  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621002087 นางสาว ชนสิรา สวา่งการ  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621002133 นางสาว องิน ้า บญุมาเลศิ  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621002269 นางสาว ดนติา จันทรห์อม  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621002923 นาย ปวรศิ โกสลานนท์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621003014 นางสาว เบญจวรรณ สม้โฮหวาน  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621003123 นาย นาวนิ บญุประดับ  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621003172 นางสาว อรสิา ผวิบางกลู  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621003185 นางสาว นลิเนตร ชา่งประดษิฐ  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621003251 นาย อกุกฤษฏ์ จ าปาโพธิ์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621003326 นางสาว สรุณีิ พสิฏิฐศ์ักดิ์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621003743 นางสาว แครี่ ประเสรฐิแทน่  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621003797 นางสาว ศริพิรรณ ภแูมน่เขยีน  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621004003 นาย ฑนวฒุิ วรรณสมบรูณ์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621004121 นางสาว เพยีงฟ้า ผลประสพแกว้  บรหิารธรุกจิบัณฑติ
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621004247 นางสาว วรรณภา ค าแกว้  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621004288 นาย เศรษฐา ทงิาเครอื  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621004434 นาย อดศิักดิ์ พรหมนุช  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621004540 นางสาว อรทัย ธนบญุญภัสร์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621004905 นางสาว รจุรัีตน์ จรพภิพ  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621005362 นาย วัชรพล องัคเดชไชยา  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621005425 นางสาว ชนัญญา สงิหรั์ตน์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621005452 นางสาว ณัฏฐณชิา ฟ้าเกยีรติ  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621005590 นางสาว สพัุตรา ภมูแิดนดนิ  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621005716 นางสาว เณรัญญา บณุยรัตกลนิ  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621005939 นาย พงศภัค มหธิธิรรมธร  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621005987 นาย สรุยทุธ์ เตยีนศรี  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621006028 นางสาว เบญจวรรณ มมีงคล  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621006128 นาย ญาณวฒุิ ทองสโุชติ  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621006385 นางสาว พรปวณ์ี ทรงศริศิลิป์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621006406 นาย ธรีพัชร์ วงษ์โลหะทองผล  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621006620 นาย ภวศิณ์ ศรชีมุแสง  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621006694 นางสาว เกวลนิ เทพอนิทร์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621006782 นางสาว พชิญา ไชยวัฒนานนท์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621007320 นางสาว ภัทรานษิฐ์ ศริสิวัสดิ์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621007334 นางสาว เสาวภาคย์ ไกรนรา  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621007532 นางสาว นันทภัค นาคแกว้  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621007553 นางสาว ธมล บรรจงเลศิ  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621008213 นางสาว ตัสนมี รัมมะวธุ  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621008220 นางสาว ศริลิักษณ์ ศรสีขุ  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621008248 นางสาว พัชรดิา ทองรัศมี  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621008288 นางสาว พมิพณ์ารา ธ ารงทรัพย์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621008789 นางสาว ชญานศิ คงรอด  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621008963 นางสาว เก็จมณี ศรเีพชร  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621009149 นางสาว บญุสติา เตชะวโิรจนอ์ดุม  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621009509 นางสาว มนัญชยา ฟตูระกลู  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621010074 นาย ชัยวัฒน์ ไมส้วุรรณกลุ  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621011332 นาย วศิวชติ พงศนันทน์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621011652 นางสาว รัตนวลี คุม้รุง่  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621011720 นาย ศภุกจิ สขุสงวน  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621011799 นางสาว รวนีภิา นฤทัต  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621011904 นางสาว กญัญพัชร สมจติร  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621012006 นางสาว สวุณีย์ บตุรมนต์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621012047 นางสาว ชนดิา ศลิามอ่ม  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621012120 นางสาว ศภุกานต์ พรอ้มมลู  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621012595 นางสาว พัชรวรรณ เพชรอไุร  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621012737 นาย กติตธิัช พกุทอง  บรหิารธรุกจิบัณฑติ

621000011 นางสาว พชิชาภัสร์ ธรีกลุธนไพศาล  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621000014 นางสาว วชิญาพร ปฏยิตัตโ์ยธนิ  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621000015 นางสาว พัชรนันท์ พพัิฒนว์รการ  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621000018 นางสาว อญัญา มคุตารี  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621000019 นางสาว ศศพัิชญ์ ชวพัฒนม์งคล  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621000022 นาย จติติ เจรญิงามพศิ  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621000031 นางสาว มนพัทธ์ ศรหีริง่  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621000035 นาย จริภาส โรจนด์รงคก์ลุ  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621000041 นางสาว พรษิฐช์ดิา ไพรวัลย์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621000047 นาย ณภัทร พุม่เมอืง  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ
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621000050 นางสาว สทุธาพชิญ์ ธวัชชัยนันท์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621000052 นางสาว มลินิ วงศส์นิชัย  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621000060 นางสาว เจนจริา เบา้สภุี  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621000064 นางสาว ปัณณรส เงนิวไิล  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621000072 นางสาว ปลืม้หทัย ใจซือ่สตัย์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621000073 นาย สารศิ อบุลรัตน์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621000074 นาย ชนกร ศรวีชิัย  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621000077 นางสาว ศภุจารี อนันตชัย  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621000158 นาย ชยตุมพ์งศ์ นนทส์เุมธ  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621000173 นางสาว ขวัญชนก จงภักกลาง  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621000174 นาย ศภุวชิญ์ สขุะอาคม  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621000175 นางสาว ธัญญพัทธ์ เศรษฐธ์นาโภคนิ  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621000177 นางสาว ปาลดิา หนูจนี  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621000178 นาย กษิดศิ นวลพริง้  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621000182 นางสาว สรติา พานชิย์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621000183 นางสาว ณัฎฐณชิา ศรเีรอืง  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621000652 นางสาว นภัสสรณ์ นามประเสรฐิ  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621001341 นางสาว ณัฐรจุา ปราบใหญ่  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621001414 นางสาว ณศิวรา มโนทรัพยศ์ักดิ์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621004161 นาย ณัฐพัชร์ ขอจติตเ์มตต์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621004261 นางสาว ใหพ้ร ตัง้พานชิผล  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621004502 นางสาว กชฐนภรณ์ วันทอง  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621004817 นาย ภาวนิ สรรพวัฒน์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621005023 นางสาว จติรรัตน์ รัตนาคณหตุานนท์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621005583 นาย ตยิพัชร์ สวุรรณ์วรธานี  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621005821 นางสาว ขวัญจริา รจุริเสรชีัย  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621005988 นาย ณัฐชนน ศภุวรวงศ์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621006036 นางสาว ไอรณิ รอดชมุ  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621006640 นาย เบญจมนิทร์ บบุผาภรณ์กลุ  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621007155 นาย ณฐภัทร พัวพรพงษ์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621007247 นาย วรนิทร สาวนะชัย  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621008364 นางสาว ณัฎฐา มหาแสน  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621009139 นาย ธนากร พืน้สะอาด  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621009708 นาย ณัฐสษิฐ์ ตัง้สนุทรขจติ  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621010183 นาย จรัินธนนิทร์ พงษ์พาณชิย์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621010720 นางสาว ณัฏฐณ์รนิ ปราณจันทร์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621011273 นาย หฤทิธ์ คะระมาน  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621011932 นาย พสธร บรรเลงใจ  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621012774 นาย พัชรวัฒน์ เชีย่วชาญชัย  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621012877 นางสาว รักษ์สดุา สขุสบาย  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621012880 นาย ศวิกร ละมลุ  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621012882 นางสาว ญาณศิา พทุธเจรญิลาภ  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621012891 นาย มนตรี ค านมิติร์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621012895 นาย กฤตภิาส เพ็ชรรัชตานนท์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621012900 นาย ศักรนิทร์ วัฒนศริพิร  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621012907 นางสาว ศริดา รมิตระกลู  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621012928 นาย ชวดล ตัง้ครุสุรณ์  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

621012931 นางสาว เพ็ญนภา เพชรคง  บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

นาย ศภุวชิญ์ ชรงิสขุ  เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

นางสาว อาทติยาพร ทพิยน์างรอง  เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

621000714 นางสาว พชิชาภา อาจศริิ  เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

621000930 นางสาว พักตรยพุา ตา่ยธานี  เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ
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621001360 นาย ปณุณพัฒน์ กษมานนท์  เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

621001570 นางสาว กรชาล ฐานวฒุพิร  เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

621002813 นางสาว ภาสนิี อดุฝาง  เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

621003035 นางสาว รนิรดา มว่งมณี  เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

621003586 นาย วัทธกิร แยม้เยือ้น  เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

621003924 นาย รม่ขวัญ มเีกษร  เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

621005380 นาย ศภุณัฐ จวิวฒุพิงค์  เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

621005856 นางสาว จรีนันท์ ไพโรจน์  เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

621006214 นางสาว วารนิภักดิ์ บัวผัด  เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

621006612 นาย ชาญชล อศัวะเมฆขีจร  เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

621008136 นางสาว ณชิาภัทร ไตรยะสทุธิ์  เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

621009393 นางสาว พรสวรรค์ แกว้เงนิ  เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

621009641 นางสาว พชิญา อนิถา  เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

621011447 นางสาว ภชูชิตา เป่ียมเมธางค์  เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

621012459 นางสาว สริปิรยีา มะหะหมดั  เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

คณะศลิปศาสตร์

เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่-นามสกลุ สาขาวชิา/หลกัสตูร

นางสาว วราลักษณ์ สี่  ภาษาองักฤษ

621000527 นางสาว ศภุนุช จงึอยูเ่ย็น  ภาษาองักฤษ

621000564 นางสาว เกวลี อึง้รุง่เรอืงกลุ  ภาษาองักฤษ

621000739 นางสาว ฐติกิาญจน์ ปั้นเหน่งเพ็ชร  ภาษาองักฤษ

621001660 นาย กฤษฎิ์ จติโรภาส  ภาษาองักฤษ

621001729 นางสาว ศภุาพชิญ์ บรรลังก์  ภาษาองักฤษ

621002822 นางสาว สริพิร กระดังงา  ภาษาองักฤษ

621004091 นางสาว สภุาภรณ์ บัวค า  ภาษาองักฤษ

621004142 นางสาว สริยิากร อตุรักษ์  ภาษาองักฤษ

621004160 นางสาว สราวดี สวัสดี  ภาษาองักฤษ

621004793 นางสาว กนกพร ประเสรฐิผล  ภาษาองักฤษ

621005476 นางสาว สดุารัตน์ สทุธหลวง  ภาษาองักฤษ

621006160 นางสาว รุง่ทวิา สขุพัฒน์  ภาษาองักฤษ

621006280 นางสาว นพัตร ลิม้สง่สวัสดิ์  ภาษาองักฤษ

621007244 นาย ภรูณัิฐ ทนินาม  ภาษาองักฤษ

621007416 นางสาว ชวศิา ขนุทอง  ภาษาองักฤษ

621007635 นาย หัสดนิทร์ อสิลาม  ภาษาองักฤษ

621007695 นางสาว สโรพร สลักทอง  ภาษาองักฤษ

621007785 นางสาว ศจพีชิญ์ ภญิโย  ภาษาองักฤษ

621008074 นางสาว พภิาดา วรรณภาวรรณ  ภาษาองักฤษ

621008792 นางสาว ภาสนิี วชิัยดษิฐ  ภาษาองักฤษ

621009255 นาย ธนวัฒน์ ภักตะวรีะกลุ  ภาษาองักฤษ

621010321 นางสาว ชตุญิาณนิ กอบการ  ภาษาองักฤษ

621010926 นางสาว เกษราภรณ์ พงษ์เอือ้  ภาษาองักฤษ

621011058 นาย กองทัพ ชา่งเหลา  ภาษาองักฤษ

621011259 นาย ไท ชัยบญุ ครอส  ภาษาองักฤษ

621011291 นางสาว ชลดิา กจิชอบ  ภาษาองักฤษ

621011311 นางสาว อลสิา ทองดี  ภาษาองักฤษ

621011735 นาย ณกรณ์ รุง่แสงวรีพันธ์  ภาษาองักฤษ

621012311 นางสาว ณัฏฐากร อดุมศักดิส์กลุ  ภาษาองักฤษ

621000222 นางสาว สภุาวดิา ทอ่นทองมสีขุ  ภาษาญีปุ่่ น

621000263 นางสาว ศภุสตุา วงศไ์พรัตน์  ภาษาญีปุ่่ น

621000433 นางสาว ทพิยญาดา ทรัพยเ์อนก  ภาษาญีปุ่่ น
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621000507 นางสาว นศิาชล มั่นคง  ภาษาญีปุ่่ น

621000622 นางสาว ศริพิร พฒุธพิรรณ์  ภาษาญีปุ่่ น

621000693 นาย กรณ์จติติ ดาวแกว้  ภาษาญีปุ่่ น

621001128 นางสาว พลอยฟ้า สวุรรณรัตน์  ภาษาญีปุ่่ น

621002281 นางสาว ณัฐธดิา สาเจรญิ  ภาษาญีปุ่่ น

621002702 นางสาว กนกวรรณ อคัราธวิัฒน์  ภาษาญีปุ่่ น

621002725 นางสาว สถติยภ์รณ์ อวดหา้ว  ภาษาญีปุ่่ น

621004016 นาย ศริศิักดิ์ พมิพอ์บุล  ภาษาญีปุ่่ น

621004019 นาย บดนิทร์ เตา่นวน  ภาษาญีปุ่่ น

621004162 นางสาว ธนัชพร บรรลปุระสงค์  ภาษาญีปุ่่ น

621004168 นางสาว ภคตกิา อยูด่ ี  ภาษาญีปุ่่ น

621006003 นางสาว ณฐกมล บณุยมาลกิ  ภาษาญีปุ่่ น

621006473 นางสาว ชนสิรา จริาพร  ภาษาญีปุ่่ น

621006520 นาย กฤษณ์ดนัย พงษ์บรบิรูณ์  ภาษาญีปุ่่ น

621006702 นางสาว กลุนษิฐ์ ตอ่ทรัพยศ์ริ ิ  ภาษาญีปุ่่ น

621006828 นางสาว วลัยกร ควรพันธุ์  ภาษาญีปุ่่ น

621007390 นาย เสฎฐวฒุิ โชครุง่เรอืง  ภาษาญีปุ่่ น

621007423 นางสาว ณารยิา มามเีกตุ  ภาษาญีปุ่่ น

621007565 นางสาว สทิธดิา ยอดยิง่  ภาษาญีปุ่่ น

621007776 นางสาว สตุาภัทร แสงลี  ภาษาญีปุ่่ น

621009747 นางสาว นพวรรณ สขุสมบรูณ์  ภาษาญีปุ่่ น

621010630 นาย อนสิ โตโมะยกู ิ ทานากะ  ภาษาญีปุ่่ น

621010824 นางสาว ธันยกานต์ มหัทธนพล  ภาษาญีปุ่่ น

621011438 นางสาว มาริ ทาคาฮาชิ  ภาษาญีปุ่่ น

621011465 นางสาว อสมา สารกลุ  ภาษาญีปุ่่ น

621011878 นางสาว จันทรัช ทับชัย  ภาษาญีปุ่่ น

621011931 นาย กฤษฎิต์นิ ภตูนัินท์  ภาษาญีปุ่่ น

621000607 นางสาว กฤษณา ขนัลือ้  นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

621000698 นางสาว สพุรรษา วงษ์โห ้  นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

621000705 นางสาว เบญจมาพร ทองนลิ  นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

621000765 นางสาว เบญจวรรณ ทองนลิ  นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

621001465 นางสาว ภาวณีิ ปรุาเพ็ญ  นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

621001654 นางสาว ปลายฟ้า รอดทับ  นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

621001886 นางสาว พมิพป์ระภัทร ไตยราช  นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

621002290 นางสาว ปวรนันท์ สุม่พุม่  นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

621002649 นางสาว เบญญาภา กอ้นเงนิ  นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

621002893 นาย สทุธพิงษ์ พุม่พวง  นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

621003856 นางสาว วรีชญา ประทปี ณ ถลาง  นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

621004551 นางสาว จันทรท์พิย์ คณุารุง่เรอืงกลุ  นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

621004841 นางสาว ปรยีารัตน์ แกว้อรัญ  นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

621005444 นางสาว รัชนกีร ดพัีกเกรกิ  นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

621006559 นางสาว ไอรดา ภจูอมจติร  นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

621006784 นางสาว มณัฑนา ชว่งโชติ  นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

621007128 นางสาว พัชรา ผวิพรรณ์  นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

621007925 นางสาว วรียา เป่ียมพงษ์สานต์  นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

621007960 นาย ภานุเดช เจรญิศรี  นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

621010193 นางสาว ตรชีฎา บรรณสาร  นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

621010514 นาย วรเศรษฐ์ ค าเกดิ  นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

621011717 นางสาว พชิญส์นิี จันทรจ์รัสสกลุ  นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

621012069 นางสาว นัทธมน อน้ขาว  นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

621012246 นางสาว จฑุามณี เทพา  นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร
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คณะแพทยศาสตร์

เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่-นามสกลุ สาขาวชิา/หลกัสตูร

621001753 นาย เจฟฟ่ี เจมส์ ไวท์  แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

621009159 นาย นมิติร สง่ทานนิทร์  แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

621012807 นางสาว ภัทรกร ชัยเดชาลักษณ์  แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

621012909 นาย อศัวนิ ชาวลา  แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

621012920 นางสาว ธนภร มแีสงธรรม  แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

621012923 นางสาว ณัชชา ทองปลาเคา้  แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

621012929 นาย พทุธพิงศ์ วศิรตุธ ารงกลุ  แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

621013038 นางสาว กนัตยิา ววิัธวานนท์  แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

621013044 นางสาว รมดิา จันทวัฒน์  แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

621013067 นางสาว กรภณิ พัฒโนดม  แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

621013098 นาย ฐติิ จารชุนะพงศธ์ร  แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

621013118 นาย อสิ จารชุนะพงศธ์ร  แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

621013153 นางสาว ณชิา อศัวภาพล  แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

621013173 นางสาว กมลชนก พนชิยส์กลุ  แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

621013210 นางสาว สรินิ ริว้เหลอืง  แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

621013217 นางสาว ภรสิา สขุพีจน์  แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

621013235 นางสาว ฐติาภรณ์ ตรธีนูชัย  แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

621013251 นาย อวนิ ตันตพิรสนิ  แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

621013257 นางสาว พชิามญิช์ ดา่นวชริา  แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

วทิยาลยันาโนเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ลาดกระบงั

เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่-นามสกลุ สาขาวชิา/หลกัสตูร

นาย กฤตยชญ์ กติตวิริยิะกลุ  วศิวกรรมวัสดนุาโน

621002224 นางสาว เพ็ญพชิา พลูพัฒน์  วศิวกรรมวัสดนุาโน

621002381 นาย ธนานนท์ แกว้เกือ้ญาติ  วศิวกรรมวัสดนุาโน

วทิยาลยันวตักรรมการผลติข ัน้สงู

เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่-นามสกลุ สาขาวชิา/หลกัสตูร

นางสาว ชลดา พัชรพชิาญพงศ์  วศิวกรรมระบบการผลติ

นางสาว ปาณศิา แสงสริวิโิรจน์  วศิวกรรมระบบการผลติ

621002859 นาย ทศพล มโนธรารักษ์  วศิวกรรมระบบการผลติ

621003414 นางสาว ปัณณพร เทพษร  วศิวกรรมระบบการผลติ

621005600 นางสาว อารยีรั์ตน์ องคส์ริมิมีงคล  วศิวกรรมระบบการผลติ

621005794 นางสาว อรณี พชิัยสงค์  วศิวกรรมระบบการผลติ

621006941 นาย ภานุกร จันทรแ์ตง่ผล  วศิวกรรมระบบการผลติ

621008459 นาย ชวศิ สมคัรการ  วศิวกรรมระบบการผลติ

621009037 นางสาว วรีภา พลบวรเดชสกลุ  วศิวกรรมระบบการผลติ

621009040 นางสาว ภารวี พลบวรเดชสกลุ  วศิวกรรมระบบการผลติ

วทิยาลยัอตุสาหกรรมการบนินานาชาติ

เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่-นามสกลุ สาขาวชิา/หลกัสตูร

นาย เจษฎช์ญพัศ ตัง้สกลุโกมล  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นาย วรกต  กจิเจรญิ  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นาย กฤษดสิ อมรจรรยาภรณ์  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นาย ภคนิ พรหมพันธุ์  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นาย ชนะพล  สงิหฉั์ตรแกว้  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

เฉพาะคณะ
แพทยศาสตร์

รายงานตวั

ยนืยันสทิธิแ์ละ
ช าระเงนิ

คา่ธรรมเนยีม
การศกึษาทาง

อนิเทอรเ์น็ต
ในระหวา่งวนัที่

3-6 พ.ค. 

2562 และ
ปฏบิตัติาม

ก าหนดการ
อืน่ๆ ตามที่

คณะ

แพทยศาสตร์
ก าหนด
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นางสาว สวุภัทร ชานุ  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นางสาว ศวินาถ  ค าแหง  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นาย เพชร สตัตะรจุาวงษ์  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นาย กษมา กรวฒุวิวิัฒน์  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นาย สทิธกิร ศรสีงคราม  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นาย ชาญวทิย์ ลอ้สมทิธ์  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นาย วรเวช ชาญพชิติวนชิ  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นาย เฟอรฮ์าด ยเูนส เบก  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นาย พชิยา สขุชัย  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นาย ฉันทวัฒน ์ ณ สงขลา  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นาย จักรนิทร์ เฟ่ืองฟุ้ง  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นางสาว นัชชา เลาหเลศิชัย  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นาย ภาสวฒุิ ลลีาเทพนิทร์  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นาย ชนม์ บญุวงศโ์สภณ  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นาย จริโชต ิ สวุสิทุธเิกษม  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นาย หรัิญ อธปัิตตานนท์  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นาย สริวชิญ์ พราหมณ์ชเูอม  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นาย ญานภัทร คหูาเพิม่ทรัพย์  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นาย เมธัส แกว้มงคล  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นาย ปิลันทน์ สขุพอดี  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นาย ชติวัน หันจรัส  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นาย กติตพัินธ์ จันทรเ์ยีย่ม  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นางสาว ณัฐวรรณ  อุน่เมอืงทอง  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นาย ศภุวัชร์ นาคแท ้  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นาย รัชชานนท์ วัฒนาธนเกยีรติ  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นาย ปรัชญา ลลีาพฤทธิ์  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นาย อสัมนี หะยมีะ  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

621007377 นาย อคัรอม เปาะซา  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

621007976 นาย ชัยรัตน์ สภุานันท์  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

621009906 นางสาว ฐติาภา ศกึษา  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

621010480 นางสาว เบญญาภา ไชยประสทิธิ์  วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นางสาว วรรณศริิ จันทพันธ์  การจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นางสาว ณัฐจริา เยห่์  การจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นางสาว ชมพนุูช เจรญินธิโิชติ  การจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นางสาว เบญญาภา สวุรรณรัตน์  การจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

วทิยาลยัวศิวกรรมสงัคตี

เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่-นามสกลุ สาขาวชิา/หลกัสตูร

621000212 นางสาว พัทธธ์รีา วงศน์ธิสิมบรูณ์  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

621000251 นางสาว กาญจนส์ดุา จวงจันทร์  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

621000265 นางสาว มนัญชญา เผอืกมนั  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

621001520 นาย กติภิมู ิ หงษาวดี  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

621002686 นางสาว กชกร แกว้กิง่  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

621002888 นางสาว เกสรา ประกอบศร  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

621003311 นางสาว ชวัลลักษณ์ จริวัฒนาเกษม  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

621003313 นางสาว นาวนิี ไพยรนิทร์  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

621003598 นาย พัทธดนย์ เชลงวทิย์  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

621004195 นาย กอ้งภพ พลายเพลดิ  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

621004222 นางสาว ชนนิาถ พงศอ์ดุม  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

621004339 นางสาว กญัญาณัฐ สทิธธิรรม  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

621004880 นางสาว นงนภัส อศัวรักษ์  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม
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621005780 นางสาว กฤตพร ผวาผดงุ  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

621006764 นางสาว ณัฐรดา จอมแสง  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

621006789 นางสาว ธันยธร เทพมณฑา  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

621007535 นาย ราอสิ เบ็ญราฮมี  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

621008966 นาย กณัเศรษฐ์ ศริโิสภาพงษ์  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

621009916 นาย ธนรรณพ จงึพัฒนาวดี  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

621010085 นาย ปารณัท วัฒนวงศ์  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศกัด ิ ์จงัหวดัชุมพร

เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่-นามสกลุ สาขาวชิา/หลกัสตูร

621001422 นางสาว ณชิาพัชร์ ศรสีมบรูณ์  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621001710 นาย อษัฎา สทุธคิณะ  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621002196 นาย ศภุกร ชนะอกัษร  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621002254 นางสาว สชุาดา คงพนู  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621002799 นางสาว นภัสสร ทานผล  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621003113 นาย สหสมภพ อมรพันธ์  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621003134 นางสาว ธนาภรณ์ กนัยาน  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621003549 นางสาว สชุานันท์ อรูณการ  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621003657 นาย ณภัทร ธรรมาภวิัฒน์  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621003793 นางสาว พรียา วจิติรจันทร์  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621003879 นางสาว ปิยาภรณ์ นวลศรี  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621003886 นางสาว อาทติตยิา เศษวงศ์  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621003952 นางสาว อรสิษา มาเพ็ง  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621004685 นางสาว ฐติาภรณ์ กลูแกว้  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621004769 นางสาว กลุปรยิา จามจรุี  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621005305 นางสาว ธมลวรรณ ทองเมง่  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621005365 นางสาว กญัชลี ศรมีณฑก  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621005382 นางสาว ณัฐยาภรณ์ วรรณศรี  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621005953 นาย ธเนศพล ตันเจรญิ  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621005956 นาย อดลุย์ ออ่นเคร็ง  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621006720 นาย ธรีศักดิ์ ไชยศรรัีมย์  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621007533 นาย มานพ ข าคม  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621007715 นาย ณัฐวฒุิ แกว้กลิน่  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621008343 นางสาว รสธร เกตแุยม้  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621008737 นางสาว อรวรรณ เสยีมศักดิ์  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621009463 นาย สน่ัน ชุม่ติง่  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621009793 นาย ธรีภัทร สนิธศ์ริ ิ  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621010032 นางสาว ธัญลักษณ์ เสวกจันทร์  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621010083 นาย ชนนิทร์ จันทรค์ง  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621010410 นางสาว วราภรณ์ สจุติรา  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621010500 นางสาว อนษิา ชสูวัสดิ์  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621010778 นางสาว ชฎาพร ใสแสง  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621011531 นางสาว ฐชิามาศ เพชรรัตน์  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621011685 นาย โนรสิวรรณ เพ็งศริิ  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621011775 นาย ศานตบิรูณ์ กวา้งขวาง  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621012608 นางสาว สภุาพร ควงปารชิาต  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621012704 นาย สหัสวรรษ มณฑาทอง  วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

621000317 นางสาว จันทรอ์รณุ ราชคต  สตัวศาสตร์

621001970 นางสาว วันเพ็ญ ขนุณรงค์  สตัวศาสตร์

621001989 นางสาว ศโิรรัตน์ พรมทัศ  สตัวศาสตร์

621002013 นางสาว พรรณภิา เพชรพริณุ  สตัวศาสตร์
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621002308 นาย สทิธศิักดิ์ สจัจวโิส  สตัวศาสตร์

621002406 นางสาว ณฐกิา หญตีป่ิน  สตัวศาสตร์

621003022 นางสาว ภัคจริา จ าติ๊บ  สตัวศาสตร์

621003069 นาย ศานตบิรูณ์ ศรสีงคราม  สตัวศาสตร์

621004782 นางสาว อารยีา ชาญพลรบ  สตัวศาสตร์

621006081 นางสาว วรกมล บัวค า  สตัวศาสตร์

621008286 นาย กนัตพงศ์ เพยีรดี  สตัวศาสตร์

621008848 นางสาว อจัฉราพร อารรีาษฎร์  สตัวศาสตร์

621009722 นางสาว พรรษพร อาทรกจิวัฒน์  สตัวศาสตร์

621010982 นางสาว สจุติรา เจยาคม  สตัวศาสตร์

621010986 นางสาว จณิหน์ภิา มชัวงค์  สตัวศาสตร์

621011154 นางสาว จตพุร ศรแีกว้  สตัวศาสตร์

621012106 นาย คณศิร ศรสีวุรรณ  สตัวศาสตร์

621001597 นาย ศภุกจิ แซห่ลี  เทคโนโลยกีารผลติพชื

621002021 นาย ณัฐนันท์ ชมทา่ไม ้  เทคโนโลยกีารผลติพชื

621002252 นางสาว ณัฐธดิา เชยีงสวน  เทคโนโลยกีารผลติพชื

621002872 นาย ณฐพร ถิน่วงศย์อด  เทคโนโลยกีารผลติพชื

621002996 นางสาว วาสนา อยูเ่ป่ียม  เทคโนโลยกีารผลติพชื

621003803 นางสาว ธนพร ทองเทพ  เทคโนโลยกีารผลติพชื

621004342 นาย ทนงเกยีรติ ท่ันเสง้  เทคโนโลยกีารผลติพชื

621004449 นาย นัฐวิฒุิ เรอืงทอง  เทคโนโลยกีารผลติพชื

621004611 นาย เมธาพงธุ์ งามผวิ  เทคโนโลยกีารผลติพชื

621004825 นาย สถาพร แกว้จันทร์  เทคโนโลยกีารผลติพชื

621005244 นาย กฤษกร เทพวเิชยีร  เทคโนโลยกีารผลติพชื

621008418 นางสาว ภัทรวดี ไหมจนุ  เทคโนโลยกีารผลติพชื

621009320 นาย ภัทรพงษ์ พัฒนธานี  เทคโนโลยกีารผลติพชื

621010391 นาย ดนัย สมิมา  เทคโนโลยกีารผลติพชื

621010537 นางสาว เบญจมาศ ของโพธิ์  เทคโนโลยกีารผลติพชื

621011416 นาย วรัญญู ธาตทุอง  เทคโนโลยกีารผลติพชื

621011501 นาย สริษพงษ์ ฉ ่าฉิม้  เทคโนโลยกีารผลติพชื

621012421 นางสาว ชตุมิา เกษแกว้  เทคโนโลยกีารผลติพชื

621001722 นางสาว ศศกิานต์ ปานประดษิฐ์  เทคโนโลยชีวีภาพเกษตรและอาหาร

621002521 นางสาว อมรรัตน์ อศัตรกลุ  เทคโนโลยชีวีภาพเกษตรและอาหาร

621008673 นาย ญาณวทิย์ เพชรสวัสดิ์  เทคโนโลยชีวีภาพเกษตรและอาหาร

621009840 นางสาว ศริพิร ถงึงามดี  เทคโนโลยชีวีภาพเกษตรและอาหาร

621001647 นาย ธนพงศ์ เตา่ทอง  วศิวกรรมเครือ่งกล

621001750 นางสาว พมิพกานต์ ทพิยเ์สภา  วศิวกรรมเครือ่งกล

621002179 นาย จักรพรรณ์ โหมดพลาย  วศิวกรรมเครือ่งกล

621002391 นาย พันธพ์ฤษ สขุแกว้  วศิวกรรมเครือ่งกล

621002665 นาย เกรกิเกยีรติ พรอ้มมลู  วศิวกรรมเครือ่งกล

621002786 นาย วฒุชิัย ยอดสรุางค์  วศิวกรรมเครือ่งกล

621002905 นาย กนัตพชิญ์ กงัสกุลุ  วศิวกรรมเครือ่งกล

621002932 นาย ถามพ์ร น ้าดอกไม ้  วศิวกรรมเครือ่งกล

621002982 นางสาว สดุธดิา แกว้วารี  วศิวกรรมเครือ่งกล

621003090 นางสาว ณัฏฐธดิา เป้าทอง  วศิวกรรมเครือ่งกล

621003624 นาย ณัฐชนน พงศอ์ารยี์  วศิวกรรมเครือ่งกล

621003639 นางสาว ปิยะธดิา พลวัน  วศิวกรรมเครือ่งกล

621003899 นางสาว สกุญัญา จันทกาญจน์  วศิวกรรมเครือ่งกล

621004321 นาย โยธยา บญุยานันต์  วศิวกรรมเครือ่งกล

621004789 นาย เกยีรตกิอ้ง ชเูดชา  วศิวกรรมเครือ่งกล

621004864 นาย สรายทุธ ศรหีนู  วศิวกรรมเครือ่งกล

621004914 นาย ธนพล รัตนมาลา  วศิวกรรมเครือ่งกล
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621004947 นาย เจษฎากร ชเูพือ่น  วศิวกรรมเครือ่งกล

621004962 นาย บรภัิทร เริม่สขุ  วศิวกรรมเครือ่งกล

621005028 นางสาว มกุธดิา ตั่นเลง่  วศิวกรรมเครือ่งกล

621005407 นาย ศักดิส์ทิธิ์ บญุดเิรก  วศิวกรรมเครือ่งกล

621005432 นาย จริายทุธ ทาทอง  วศิวกรรมเครือ่งกล

621005852 นาย สรุศักดิ์ แซฉ่ั่ว  วศิวกรรมเครือ่งกล

621005885 นางสาว สาวติรี บญุธรรม  วศิวกรรมเครือ่งกล

621005894 นางสาว มณฑชิา เผอืกผอ่ง  วศิวกรรมเครือ่งกล

621006582 นาย ณัฐพล ตีพั้ว้  วศิวกรรมเครือ่งกล

621007014 นาย ธนากร จ าปาวงษ์  วศิวกรรมเครือ่งกล

621007239 นาย วัชรศักดิ์ วชิาพลู  วศิวกรรมเครือ่งกล

621007773 นาย จริวัฒน์ ประสงค์  วศิวกรรมเครือ่งกล

621007870 นาย ชัยธวัช เครอืพยคัฆ์  วศิวกรรมเครือ่งกล

621007940 นาย ศตวรรณ มเีดช  วศิวกรรมเครือ่งกล

621007989 นาย วชิาญ สาและ  วศิวกรรมเครือ่งกล

621008030 นางสาว วธสูริ ิ พันธคง  วศิวกรรมเครือ่งกล

621008066 นาย ปิยศักดิ์ ขนุบรุี  วศิวกรรมเครือ่งกล

621008634 นางสาว นภัสกร จนิดาวงศ์  วศิวกรรมเครือ่งกล

621008646 นางสาว มลัลกิา คงข า  วศิวกรรมเครือ่งกล

621008660 นางสาว สรินิทรา พลูสวัสดิ์  วศิวกรรมเครือ่งกล

621008712 นาย หัตถกจิ คงศรชีาย  วศิวกรรมเครือ่งกล

621008821 นางสาว มลัลกิา โอส่ าเภา  วศิวกรรมเครือ่งกล

621008826 นาย ณัฐพนธ์ หา้วหาญ  วศิวกรรมเครือ่งกล

621009480 นางสาว สวุมิล สจุติรา  วศิวกรรมเครือ่งกล

621009490 นาย สรุศักดิ์ ฟองหรัิญศริิ  วศิวกรรมเครือ่งกล

621009914 นาย อนัดามนั สขุเสรี  วศิวกรรมเครือ่งกล

621011341 นาย ดานุรจุ พลูสวัสดิ์  วศิวกรรมเครือ่งกล

621012175 นาย สหพล พว่งแมก่ลอง  วศิวกรรมเครือ่งกล

621012464 นาย พงศศ์ริ ิ แสงสวา่ง  วศิวกรรมเครือ่งกล

621000515 นางสาว อรวรรณ ผวิผา  วศิวกรรมพลังงาน

621001428 นาย ธนภัทธ รักเนยีม  วศิวกรรมพลังงาน

621002952 นางสาว หนึง่ฤทัย คุม้เพ็ชร  วศิวกรรมพลังงาน

621003248 นาย ปพล รัตนด ารงภญิโญ  วศิวกรรมพลังงาน

621003348 นาง นฤมล สบุนิ  วศิวกรรมพลังงาน

621005203 นางสาว ภัทรมน ขาวนวล  วศิวกรรมพลังงาน

621005402 นาย รัชชานนท์ อึง้ตระกลู  วศิวกรรมพลังงาน

621006069 นางสาว กนกรัตน์ นาวาทอง  วศิวกรรมพลังงาน

621006550 นางสาว พัชรนิทร์ ภริมยน์ก  วศิวกรรมพลังงาน

621006975 นางสาว น ้าหทัย มแีสงพันธ์  วศิวกรรมพลังงาน

621007494 นางสาว รววิรรณ แพใหญ่  วศิวกรรมพลังงาน

621007511 นาย กอ้งกดิากร จติรแกว้  วศิวกรรมพลังงาน

621007588 นางสาว ญานกิา ศักดา  วศิวกรรมพลังงาน

621007858 นาย ทศพล ครุตเวช  วศิวกรรมพลังงาน

621009782 นางสาว ชนภิรณ์ ป่ินแกว้  วศิวกรรมพลังงาน

621010426 นาย ค ารณ คลา้ยเรไร  วศิวกรรมพลังงาน

621011483 นาย นนทพัทธ์ ววิันทนากลู  วศิวกรรมพลังงาน

621000670 นาย กอ้งสกลุ ถวายเทยีน  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621001293 นาย ศภุวชิญ์ วรรณวริยิะ  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621003457 นาย ณัฐพงษ์ แสงจันทร์  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621003499 นางสาว ลักษิกา ทคี า  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621003667 นาย ชนะชัย พันธุส์ถติยว์งศ์  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621003982 นาย ธนกร กายยาค า  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์
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621004399 นาย รชต คมข า  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621004430 นางสาว นรัิชพร ดัชถยุาวัตร  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621004462 นางสาว สธุมีา อนิทรโยธา  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621005966 นางสาว กมลนัทธ์ ชลามาตย์  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621006460 นาย รณัสถช์ัย ทองรอง  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621006654 นาย กฤษฎายทุธิ์ เมอืงดว้ง  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621007549 นาย กาจพล ปลั่งกลาง  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621009398 นาย สรัญวฒุิ อนิวรานนท์  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621010162 นางสาว สภุาวี ตรสีวุรรณ  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621010395 นาย อนุวัฒน์ เถาถวลิ  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621010874 นาย วสิษิฐ์ สงไตรรัตน์  วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

621001165 นางสาว นลนิทพิย์ อตุรชน  วศิวกรรมสารสนเทศ

621001190 นางสาว สรัุชนา หับสภุา  วศิวกรรมสารสนเทศ

621001220 นางสาว สริญิญา ศลิภัณฑ์  วศิวกรรมสารสนเทศ

621001712 นางสาว ภษูณศิา ภริมย์  วศิวกรรมสารสนเทศ

621001759 นางสาว กรกมล เลศิงามดี  วศิวกรรมสารสนเทศ

621002063 นางสาว ดารณีิ พมิพเ์สน  วศิวกรรมสารสนเทศ

621002364 นางสาว พรนภา ลักษณาโพธิ์  วศิวกรรมสารสนเทศ

621002448 นาย ตัลฮา ยะรังวงษ์  วศิวกรรมสารสนเทศ

621002502 นางสาว ณชิกานต์ ชว่ยเมอืง  วศิวกรรมสารสนเทศ

621003243 นาย ชนิวัตร อนุรักษ์อดุม  วศิวกรรมสารสนเทศ

621003655 นางสาว กติตวิรา ไชยพงศ์  วศิวกรรมสารสนเทศ

621004156 นาย ณรงคฤ์ทธิ์ มณีุพรหม  วศิวกรรมสารสนเทศ

621005270 นาย กติตศิักดิ์ แซเ่จยี  วศิวกรรมสารสนเทศ

621005274 นางสาว กมลพร ประยทุธพ์ร  วศิวกรรมสารสนเทศ

621006562 นาย วัชรพล สง่สอ่ง  วศิวกรรมสารสนเทศ

621007946 นางสาว สมุาลี เพ็งจันทร์  วศิวกรรมสารสนเทศ

621007953 นางสาว นรัินรัตน์ สขุสงวน  วศิวกรรมสารสนเทศ

621009568 นาย จารเุดช มณี  วศิวกรรมสารสนเทศ

621009580 นาย ภาณุพงศ์ ชชูมุชืน่  วศิวกรรมสารสนเทศ

621012156 นาย ณัฐภัทร สพุานชิ  วศิวกรรมสารสนเทศ

621001770 นางสาว วรรณภา มตุริล  บรหิารธรุกจิ

621001808 นางสาว สตุาภัทร สงิหราชัย  บรหิารธรุกจิ

621003212 นาย ภัคพล จริะพนิทุ  บรหิารธรุกจิ

621003245 นาย สนุทร อยูเ่ย็น  บรหิารธรุกจิ

621003844 นางสาว เขมฐษิา สมัปันนานนท์  บรหิารธรุกจิ

621003991 นางสาว เสาวลักษณ์ พรมเดช  บรหิารธรุกจิ

621005555 นางสาว ยพุเรศ คงจันทร์  บรหิารธรุกจิ

621008200 นางสาว อาทติยา เทพศริิ  บรหิารธรุกจิ

621008342 นาย ธัญพสิษิฐ์ ลุง้กี่  บรหิารธรุกจิ

621008522 นางสาว ธัณยากรณ์ กนันอ้ย  บรหิารธรุกจิ

621009492 นางสาว กญัญาณัฐ สระทองเรอืน  บรหิารธรุกจิ

621010493 นางสาว กลัยส์ดุา คงแทน่  บรหิารธรุกจิ

621010829 นางสาว พนติพชิา รองมาลี  บรหิารธรุกจิ

621010876 นางสาว กลุธร มลุกณีุ  บรหิารธรุกจิ

621012772 นางสาว กานดา บญุไวย์  บรหิารธรุกจิ

621012779 นางสาว ป่ินมณี เนยีมนรา  บรหิารธรุกจิ

621009071 นาย ธนภัทร บญุสบื  วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกลเกษตรและอาหาร
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