






คณะวศิวกรรมศาสตร์
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เลขทีผู่ส้มตัร สาขาวชิา/หลกัสตูร

631001105 ณภัษ แตไ้พบลูย์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

631002020 ธนวฒัน์ บญุตนั วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

631003508 นติธิร พบิลูย์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

631003678 ธรีภัทร์ แพงวาปี วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

631003988 วชัรพล นนทะแสง วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

631004484 เกษฎาภรณ์ มสีา วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

631004743 ศริขิวญั สงิหเ์สน วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

631005525 ชญานศิา ผารโิน วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

631006236 พงศภุสร ประพันธพั์ฒน์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

631006460 วยิะดา ธอุนิทร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

631006506 รวปิรยีา เพยีรนภา วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

631007093 วรรณรัตน์ บญุชาญ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

631008378 ณัฎฐา เกตคุอย วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

631009359 สภัุทรา ศรดีอกค า วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

631009395 นราวฒุิ ท าสวน วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

631011790 จริาวรรณ พลูเพิม่ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

631012277 จักราวธุ ฉ ่าเพยีร วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

631010165 ณัฐชนน ฤาชา วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

631001282 กรณ์กาญจน์ ยับ วศิวกรรมเคมี

631001992 อศัรากรณ์ กอ้นแกว้ วศิวกรรมเคมี

631002546 ชตุกิาญจน์ ชมภู่ วศิวกรรมเคมี

631002554 กลุวดี เบา้ค ากอง วศิวกรรมเคมี

631002641 อกุฤษ เสอืแสง วศิวกรรมเคมี

631002888 ฌานวทิย์ ธชพัีนธ์ วศิวกรรมเคมี

631003083 นลนิ ใบพลทูอง วศิวกรรมเคมี

631003615 วรารัตน์ กนกหงษ์ วศิวกรรมเคมี

631003734 จริะภาคย์ กติตเิศวตพันธ์ วศิวกรรมเคมี

631004032 นลนิทพิย์ เอยีดทองใส วศิวกรรมเคมี

631004061 ฉันทะมน มาอิม่ใจ วศิวกรรมเคมี

631004240 ปัณฑธ์ร องิไพบลูย์ วศิวกรรมเคมี

631004381 ชลทพิย์ พมิพพ์า วศิวกรรมเคมี

631004637 ธนพร ทองสนุีช วศิวกรรมเคมี

631004858 สทุธภา ทัดสวน วศิวกรรมเคมี

631004885 ภรูณัิฐ โชคเศรษฐกจิ วศิวกรรมเคมี

631005296 ยิง่พันธ์ วงศฟ์ู วศิวกรรมเคมี

631005371 ธรีภัทร อนิทรศ์รี วศิวกรรมเคมี

631005580 ศศกิานต์ อมิราพร วศิวกรรมเคมี

631006439 ณัฐนันท์ สขุสวสัดิ์ วศิวกรรมเคมี

631006835 เอกภาพ แพสพัุฒน์ วศิวกรรมเคมี

631006878 ชนนิทร์ บญุอนิทร์ วศิวกรรมเคมี

631006937 ชตุมิณฑน์ วศิวประทปี วศิวกรรมเคมี

631007295 อดลิกัษณ์ พันธสุวุรรณกลุ วศิวกรรมเคมี

631007370 นศิารัตน์ เกดิมณี วศิวกรรมเคมี

631007389 ปญุชรัสมิ์ กติตกิลุกนัยากจิ วศิวกรรมเคมี

631007413 ปณต สอดสี วศิวกรรมเคมี
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631007438 ธณัท วตัรจติติ วศิวกรรมเคมี

631007718 พรวมิล ไกรจันทร์ วศิวกรรมเคมี

631007763 ทชิชา ประเสรฐิสดุ วศิวกรรมเคมี

631007823 ธนัญชรัชต์ นธิกิญัจนานุภาพ วศิวกรรมเคมี

631007872 คณธัช ทองดอนนอ้ย วศิวกรรมเคมี

631008019 ณัฏฐรณีิ อดุมศกัดิส์กลุ วศิวกรรมเคมี

631008021 ลกัษณ์ษิกา จันทรรั์กษ์ วศิวกรรมเคมี

631008271 จรัิชญา หมืน่ศรี วศิวกรรมเคมี

631008934 ปารฉัิตร สรุนิทร์ วศิวกรรมเคมี

631009057 ปลวชัร เสมจติร วศิวกรรมเคมี

631009127 ภาณุวชัร เสมจติร วศิวกรรมเคมี

631009257 กษิเดช ประทักษ์นุกลู วศิวกรรมเคมี

631009333 สารศิา พทุธวินชิ วศิวกรรมเคมี

631009470 ชนาภา จนิตนาเลศิ วศิวกรรมเคมี

631009538 พมิพร์ติ ลมิปนะวรรณ วศิวกรรมเคมี

631009577 อภวิฒัน์ รอดมี วศิวกรรมเคมี

631010395 ฐติวิลัคุ์ หลา้ศกัดิ์ วศิวกรรมเคมี

631010829 วฒันชยั บญุนมิิ วศิวกรรมเคมี

631010987 ภัสรนนท์ หงษ์ศรี วศิวกรรมเคมี

631011044 กญัญา บวัขาว วศิวกรรมเคมี

631011211 ปัณณธร ดสิระพงค์ วศิวกรรมเคมี

631011464 แคทลยีา จันทรเ์มฆา วศิวกรรมเคมี

631011520 ภคนิ จนีพวด วศิวกรรมเคมี

631006916 กฤษณพล โทค ามา วศิวกรรมเคมี

630100001 เตชนิท์ เทยีบฤทธิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล

631000998 สริวิฒัน์ กตินิารถอนิทราณี วศิวกรรมเครือ่งกล

631001359 ดวงหทัยทพิย์ แกง่อนิทร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

631001700 ฐติารยี์ ตนัตกิาญจน์ วศิวกรรมเครือ่งกล

631001798 วรวชิ อนันตธ์นาโรจน์ วศิวกรรมเครือ่งกล

631003712 ธนาวฒุิ จอดนอก วศิวกรรมเครือ่งกล

631003721 วรีภัทร ฤทธศิรินิทร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

631004541 คณุากร ไชโยธา วศิวกรรมเครือ่งกล

631004548 ทักษ์ ภูร่อ้ย วศิวกรรมเครือ่งกล

631004958 ชวนากร อนิทโสภา วศิวกรรมเครือ่งกล

631005056 ธนทัต ฉิง่ทองค า วศิวกรรมเครือ่งกล

631005323 ศภุกานต์ รืน่เรงิใจ วศิวกรรมเครือ่งกล

631005465 ณัฐนนท์ สกุาญจนมณี วศิวกรรมเครือ่งกล

631005772 นราวชิญ์ ศรรัีตน์ วศิวกรรมเครือ่งกล

631005973 ศภุกฤษฏิ์ นุชติขจรวฒุิ วศิวกรรมเครือ่งกล

631006277 ชนันธร ใจตรง วศิวกรรมเครือ่งกล

631006535 ภรูณัิฐ เลศินมิติธรรม วศิวกรรมเครือ่งกล

631006792 สทุธชิยั ปัทมาวไิล วศิวกรรมเครือ่งกล

631006882 ณัฐสทิธิ์ สาสงเคราะห์ วศิวกรรมเครือ่งกล

631007154 อนุชา สงโสด วศิวกรรมเครือ่งกล

631007220 ณทัต สมผดงุ วศิวกรรมเครือ่งกล

631007848 เจตวฒัน์ พงศส์วสัดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล

631008004 กฤตนิ สวุรรณฉัตร วศิวกรรมเครือ่งกล

631008174 ศวิกร เผยเผา่เย็น วศิวกรรมเครือ่งกล

631008199 พรีจักร สขุสเีสน วศิวกรรมเครือ่งกล

631008576 กรกมล จันทรป์รี วศิวกรรมเครือ่งกล

631008839 ปฤณ สรังษี วศิวกรรมเครือ่งกล

631009756 ตฤณ แกว้กล า่ วศิวกรรมเครือ่งกล

631010233 พสิฐิ ตัง้พันธ์ วศิวกรรมเครือ่งกล
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631010652 สพุชิญา บญุศรบีาดาล วศิวกรรมเครือ่งกล

631010888 จริวฒัน์ จารุทัสสนี วศิวกรรมเครือ่งกล

631011207 วรทิธิธ์ร เทยีนชวลติ วศิวกรรมเครือ่งกล

631012074 ธนภมูิ น ้าใจดี วศิวกรรมเครือ่งกล

631012535 จรูญโรจน์ นาจรูญ วศิวกรรมเครือ่งกล

631001673 ศศธิร คงการุณ วศิวกรรมเครือ่งกล

631001387 ธนกฤต เจนธนุรเวท วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631001583 ศภุสณัห์ เย็นชุม่ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631001742 ณัฐภัทร ตัง้เสถยีรกจิ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631001858 กญัญาณัฐ บตุรศริิ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631001863 เศรษฐพงศ์ เสมาฉมิ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631002782 พัทธมน ช านาญเศรษฐกลุ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631003264 เสาวลกัษณ์ วรีะโพธิป์ระสทิธิ์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631003519 รักษิต เผอืกสงิห์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631003894 นภสร แซล่ี วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631004358 นลนิรัตน์ บญุณัฐรัตน์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631004427 ปรญิญ์ โนวาเชค วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631004454 ณัทปวร ยงวกิลุ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631004537 อญัชสิา อทิธเิทพพนา วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631004602 อตัตศัจี แตงฉ ่า วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631004802 อภชิญา ศรสีาร วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631004886 ภญิญาดา จตรัุตนชยัพร วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631004941 ณัฐวฒุิ เสนาธรรม วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631005739 คนัธารัตน์ บตุรดามา วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631006267 อมุาภรณ์ รุง่แจม่แจง้ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631006290 พชิาญยทุธ พทุธาภวิฒัน์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631006295 พงศกร คา้ไม ้ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631006308 ปิยภักษ์ ขนุอนิทร วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631006310 กติตนัินท์ ศรธีนานุวฒัน์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631006355 ณัฐณชิา สงัขเ์พชร วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631006357 พชิญะ กาญจนประภาส วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631006528 ปานชวีา ชยัปัญญา วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631006568 กษม หมอกขนุทศ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631006596 พรปวณ์ี ศรวีสมุดี วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631006751 ขนษิฐา ทาเจรญิ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631006801 รัฐนันท์ เหล็กกลา้ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631006865 กนกพร ขนัชารี วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631007071 ชญัญาพร สขุประเสรฐิ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631007138 กติตกิานต์ จติตร์ุง่เรอืงสขุ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631007170 พันธกานต์ อน้ปรารมย์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631007239 ปิยธดิา สายค าอา้ย วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631007430 พัทธดนย์ เกดิสขุตระกลู วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631007452 ศวิะดล คลงัดงเค็ง วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631007540 ภานุพงศ์ จธิานนท์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631007542 อนิทริา สขุแจม่ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631007556 พมิลพรรณ พรหมฤทธิ์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631007587 ญาณศิา แขนดอนดู่ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631007617 รัชพล หมอยาดี วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631007780 พมิพพ์สิทุธิ์ กรนานันท์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631007838 ตตยิา อทัุยสาร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631007886 สสีนุทร สวุรรณบรรจง วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631007981 กฤษกร กฎุศีรี วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631008008 ณัฏฐค์ณนิ พลพนิจิ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

กด Ctrl+F ส าหรับการคน้หา



631008018 เปรม ตูจ้นิดา วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631008060 ธรรศธร เชีย่วธรีกลุ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631008082 พสิษิฐ์ เสอืโพธิ์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631008147 ปฐวี วเิศษชู วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631008269 วริยิะ สายัณห์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631008305 ณัฏฐนชิ วารวีนชิ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631008310 จริาภา บญุทาทพิย์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631008532 กชวรรณ นยิะนันท์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631008695 พัฒนรัฐ ณ นคร วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631009201 ภชูชิย์ ดว้งตอ้ย วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631009382 นฐิพิงศ์ เมฆแสงสี วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631009535 ทวพีร ไหมทอง วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631009539 ศศกิานต์ มลูหนองแวง วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631009555 นัฐจมีีย่ ์ กาซอ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631009622 อเนชา จติตเ์กษม วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631009636 กฤตยิา มัน่ฟัก วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631009834 ปารชิาต นาคเกดิ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631009962 ภาสวศิ เดชศรี วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631010021 พรีกานต์ ผดงุภักดวีงศ์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631010144 นพินธ์ เงนิมี วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631010411 กลุนษิฐ์ สารพจน์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631010622 อญัชลี เกาะสระนอ้ย วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631010634 ณชิา ขนุเพชร วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631010808 กรวชิญ์ ฤกษ์สนัทัด วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631011006 ตรภีพ กนัตโสภณานนท์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631011012 นันทน์ภัส อนิสพัุตรา วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631011042 วรนิทร นลิด า วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631011130 คณัสนันท์ สขุพรสวรรค์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631011264 ชยัธวชั ชสูกลุ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631011904 ณัฐวฒุิ ภูอ่อ่น วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631012113 ธรี์ การพาณชิย์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631012289 อาเนช ดวงจันทร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631012486 อรัญญา สมอนา วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631012714 ณัฐชา กมขนุทด วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

631007169 ธนาธปิ ศภุพงษ์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

630100002 ปนัดดา บญุชาญ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631001434 ณัฐมน บตุรประดษิฐ์ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631001558 ณัฐชานนท์ คตวงค์ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631001920 ขนษิฐา บรรเทพ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631002154 สพุชิฌาย์ ตะโหนด วศิวกรรมโทรคมนาคม

631002665 จักรพงษ์ บวัชมุ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631002676 บณุยาพร สาวสิทิธิ์ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631002902 ภัสสร โพธบิวัทอง วศิวกรรมโทรคมนาคม

631003064 ร่มฉัตร แสนลงั วศิวกรรมโทรคมนาคม

631003186 ปัณฑารยี์ พลิกึ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631003195 ธศรัณย์ วงศศ์ภุชยัปรชีา วศิวกรรมโทรคมนาคม

631003313 กลัยรัตน์ กรมกอง วศิวกรรมโทรคมนาคม

631003361 ชญานนท์ วงษ์นามใหม่ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631003476 สภุาวดิา หนูเสน วศิวกรรมโทรคมนาคม

631003704 ปธกิร พุม่ปรดีา วศิวกรรมโทรคมนาคม

631003746 ราชภัฏ ขนัสงิหา วศิวกรรมโทรคมนาคม

631004278 ดนุสรณ์ สงัขท์อง วศิวกรรมโทรคมนาคม

631004794 เขมกิา สาแกว้ วศิวกรรมโทรคมนาคม
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631004931 กฤตธิี จันทวงศ์ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631005143 อรรถวดี ฆารบญุ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631005464 ภวูกฤต รัตนะมงคลกลุ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631005579 สริปิระภา แสงประดบั วศิวกรรมโทรคมนาคม

631005672 ธนพล เหมะชยั วศิวกรรมโทรคมนาคม

631005918 สจุารี มณีแดง วศิวกรรมโทรคมนาคม

631006121 บญัชา ศรสีวสัดิ์ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631006142 พรรณรัตน์ บรสิทุธิ์ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631007150 จริาภา เงนิบญุคง วศิวกรรมโทรคมนาคม

631007744 อรุชา สงิหท์อง วศิวกรรมโทรคมนาคม

631007877 ฐติรัิตน์ เภรภีาศ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631007912 ธนาเดช ตนัไทย วศิวกรรมโทรคมนาคม

631008034 ทัศนนท์ นอ้ยสวุรรณา วศิวกรรมโทรคมนาคม

631008893 ภมูพิเิชษฐ์ จับใจนาย วศิวกรรมโทรคมนาคม

631008970 ธนวรรณ จัตจัุนทร์ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631009087 คณากร ค าชาติ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631009104 ชชัวาล ค าภา วศิวกรรมโทรคมนาคม

631009698 ศภุโชค หลอ่ทอง วศิวกรรมโทรคมนาคม

631009942 อรสิรา สายเสมา วศิวกรรมโทรคมนาคม

631009966 สกุญัญา ค ามา วศิวกรรมโทรคมนาคม

631010199 สนุสิา รุง่เรอืง วศิวกรรมโทรคมนาคม

631010964 กนกวรรณ ทองมว่ง วศิวกรรมโทรคมนาคม

631011275 วงศธร มาตยห์งษา วศิวกรรมโทรคมนาคม

631011375 ปพชิญา พรประเสรฐิ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631011376 หัทยา อารมยด์ี วศิวกรรมโทรคมนาคม

631011385 ชนาภัทร แกว้อนิทร์ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631011789 ภญิญดา ก าลงัเจรญิ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631011829 สวุภัทร พรหมอบุล วศิวกรรมโทรคมนาคม

631012329 ฐณพัชร ศรนุีต วศิวกรรมโทรคมนาคม

631012383 ธรรณธร มติรดี วศิวกรรมโทรคมนาคม

631012673 กชกร แยม้โสม วศิวกรรมโทรคมนาคม

631012736 ปิยนันท์ หาดขนุทด วศิวกรรมโทรคมนาคม

631013043 พรชนก ทาระพันธุ์ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631013190 นวพร บา้นไร่ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631001655 ธนัชชา ปรญิรัมย์ วศิวกรรมโทรคมนาคม

630100003 ชยัมงคล ศกึษากจิ วศิวกรรมโยธา

631001140 ณภัทร เสรมิหรัิญญส์กลุ วศิวกรรมโยธา

631001544 ธรีภัทร มะโนธรรม วศิวกรรมโยธา

631001590 ชลธชิา โคตรเมอืงยศ วศิวกรรมโยธา

631001751 ทววีฒุิ ค าโคกสี วศิวกรรมโยธา

631001852 ณรรรดรณ์ ครุธาโรจน์ วศิวกรรมโยธา

631002078 สลษิา เกดิภู่ วศิวกรรมโยธา

631002369 จฬุามณี สงิคพิร วศิวกรรมโยธา

631002418 สภุมาศ นยิมกจิ วศิวกรรมโยธา

631002469 ศศธิร ศศวิเิชยีรพจน์ วศิวกรรมโยธา

631002798 พัทธนันท์ เพ็ชรกลู วศิวกรรมโยธา

631002890 ณัฐนันท์ งว่นสน วศิวกรรมโยธา

631003125 เจษฎา วนัเพ็ญ วศิวกรรมโยธา

631003328 พรกนก รัตนพทัิกษ์ วศิวกรรมโยธา

631003501 สริยิศ สทิธกิวนิกลุ วศิวกรรมโยธา

631003532 ธนวตัน์ กมลสดใส วศิวกรรมโยธา

631003560 ปณริดา ธรรมมาศรี วศิวกรรมโยธา

631003628 นัทธพงศ์ ธาตมุาศ วศิวกรรมโยธา
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631003914 ชนิกฤต ถนอมแจม่ วศิวกรรมโยธา

631003971 วรภพ กนัภัย วศิวกรรมโยธา

631004225 อวริุทธิ์ จันทรส์วา่ง วศิวกรรมโยธา

631004343 ภริมยรั์ตน์ วงคส์ขุะ วศิวกรรมโยธา

631004383 พงศธร พงษ์นุ่มกลู วศิวกรรมโยธา

631004417 วรัญญา สทิธเิพ็ง วศิวกรรมโยธา

631005140 กฤษฎาพร ศรพีรรณ์ วศิวกรรมโยธา

631005155 กมลศกัดิ์ มะณี วศิวกรรมโยธา

631005306 ฐติาภัทร์ โอวาทฬารพร วศิวกรรมโยธา

631005506 ณัฐชนน สงา่งาม วศิวกรรมโยธา

631005679 ณัฐวฒัน์ คชเสน วศิวกรรมโยธา

631005910 มัลลกิา ทองรอด วศิวกรรมโยธา

631006085 นภิาภัทร ทะนันไชย วศิวกรรมโยธา

631006093 ปรยีานุช สงัขพ์ลู วศิวกรรมโยธา

631006137 นันทนา ค าตนั วศิวกรรมโยธา

631006151 จไุรรัตน์ นอ้ยรอด วศิวกรรมโยธา

631006247 พรีกานต์ หลา้สดุ วศิวกรรมโยธา

631006793 ณัฐกติติ์ ตณัฑเศรณีวฒัน์ วศิวกรรมโยธา

631006851 นาเดยี เบ็ญจามาลดูนี วศิวกรรมโยธา

631007005 ภานุรุจ ไชยศวิามงคล วศิวกรรมโยธา

631007077 เขมณัฐ์ เกดิยอด วศิวกรรมโยธา

631007480 ภญิญดา ไวยมาลา วศิวกรรมโยธา

631007673 พัลลภา สลางสงิห์ วศิวกรรมโยธา

631007721 ณัฐพล พรหมเพยีรพงศ์ วศิวกรรมโยธา

631007856 ณปัณญ์ สงิหพันธ์ วศิวกรรมโยธา

631007995 พงศพ์พัิฒน์ มัน่ยนื วศิวกรรมโยธา

631008177 ศภุกร ธวิงศเ์งนิ วศิวกรรมโยธา

631008180 ฐติพิงษ์ พว่งทอง วศิวกรรมโยธา

631008579 จติรคปุต์ นกแกว้ วศิวกรรมโยธา

631008763 กญัจนัสม์ ชเูนือ่ง วศิวกรรมโยธา

631008790 มนัสวี ประทมุมา วศิวกรรมโยธา

631008951 สวุรรณหงษ์ ผวิเหลอืง วศิวกรรมโยธา

631009005 อานันท์ ศรลีาชยั วศิวกรรมโยธา

631009055 มนทริา ศรหีาตา วศิวกรรมโยธา

631009060 อนุวฒัน์ บญุมี วศิวกรรมโยธา

631009110 ปารชิาติ สรุนิทร์ วศิวกรรมโยธา

631009300 พัชรมัย เหลอืงตระการ วศิวกรรมโยธา

631009411 พงพันธุ์ เกรยีไกรเพ็ชร์ วศิวกรรมโยธา

631009467 ปฏพิล แสวงคดิ วศิวกรรมโยธา

631009509 ทวิารัตน์ มาจุม่ วศิวกรรมโยธา

631009733 วริดา ทมิปราง วศิวกรรมโยธา

631009766 พงศกร ยางนอก วศิวกรรมโยธา

631009999 วชิติชยั อุน่ใจ วศิวกรรมโยธา

631010078 กษมา จันทรเ์พ็ญ วศิวกรรมโยธา

631010139 วชริปกรณ์ วโรรส วศิวกรรมโยธา

631010152 อณัญญา สงิหท์ร วศิวกรรมโยธา

631010172 อกัษราภัค บญุมา วศิวกรรมโยธา

631010207 ณฐวรรณ แกว้กรู วศิวกรรมโยธา

631010234 ภาคภมูิ วงศเ์สถยีร วศิวกรรมโยธา

631010241 ทักษพร โพธขินัธ์ วศิวกรรมโยธา

631010245 บรูพา นาคบญุน า วศิวกรรมโยธา

631010249 สมฤทัย เสง็หลวง วศิวกรรมโยธา

631010322 ไชยวฒัน์ มารุตะพันธ์ วศิวกรรมโยธา

กด Ctrl+F ส าหรับการคน้หา



631010594 สธุกีานต์ สงวนวงษ์ วศิวกรรมโยธา

631010632 สรัญญา มลูทว้ม วศิวกรรมโยธา

631010646 สริภพ ศรบีญุเรอืง วศิวกรรมโยธา

631010722 วชิญพล นฤพันธาวาทย์ วศิวกรรมโยธา

631010805 กรีศยาณัณญ์ เขือ่นแกว้ วศิวกรรมโยธา

631010821 ณัฐกฤต เอกอารจีติร วศิวกรรมโยธา

631010915 สริยิากรณ์ ศรสีวสัดิ์ วศิวกรรมโยธา

631010950 นภิาภรณ์ พลูวฒันา วศิวกรรมโยธา

631011099 สทิธภิาคย์ ศรธีรรมบตุร วศิวกรรมโยธา

631011483 พันฤทธา ลาภภัทรานนท์ วศิวกรรมโยธา

631011710 กรรณกิาร์ เหลาเสน วศิวกรรมโยธา

631011711 ธนปพร ศลิปช านาญ วศิวกรรมโยธา

631011735 วชัรพล ค าโคตรสนู วศิวกรรมโยธา

631011819 วรโชติ จิว่ตัน้ วศิวกรรมโยธา

631011966 อภศิกัดิ์ ปัญญาแหลม วศิวกรรมโยธา

631011987 รัตนช์ยั พันธป์ระเสรฐิ วศิวกรรมโยธา

631012002 สวนยิา สขุศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

631012381 เจน สวุมิลวรรณ วศิวกรรมโยธา

631012430 กรชนก ทองงาม วศิวกรรมโยธา

631012445 นนทป์วธิ หมืน่พันปาน วศิวกรรมโยธา

631013205 มานติา สาโย วศิวกรรมโยธา

631013222 ธติมิา เนนิหาด วศิวกรรมโยธา

631013282 อภรัิกษ์ กนัหาชาติ วศิวกรรมโยธา

630100004 ปการ เสาะแสวง วศิวกรรมไฟฟ้า

631001873 วรายสุ พลูนุข วศิวกรรมไฟฟ้า

631002194 รัชตพงศ์ บญุสกลุโสภติ วศิวกรรมไฟฟ้า

631002357 พชิญาภา ทองอว่ม วศิวกรรมไฟฟ้า

631002652 สพุชิชา ไผทฉันท์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631002692 ภัสวลัย์ อ ิน่ค าชยัศริิ วศิวกรรมไฟฟ้า

631002777 วราลี สทิธไิตรย์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631002870 สภัุสสรา สงวนมานะศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631002995 รัชฎาภรณ์ พลพันธ์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631003078 กติตพิศ เจนสวสัดิพ์งศ์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631003764 ปฏภิาณ จลุพันธ์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631003818 เวโรจน์ วชิยัอชัชะ วศิวกรรมไฟฟ้า

631004010 ภาสวฒุิ พนูศรไีชยสทิธิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631004196 กรณ์ดนัย เมษาคณุ วศิวกรรมไฟฟ้า

631004387 สริภพ อทุธังชายา วศิวกรรมไฟฟ้า

631004591 สริาวชิญ์ ทังสภุตู ิ วศิวกรรมไฟฟ้า

631004904 นราธปิ สงัขส์วสัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631005057 ภรูชิญา โพธิศ์รมีหาโภชน์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631005103 เพราพงษ์พันธุ์ เหลา่คณุากร วศิวกรรมไฟฟ้า

631005259 สริวชิญ์ นาไชยโย วศิวกรรมไฟฟ้า

631005410 ภัทระ ร่วมพัฒนา วศิวกรรมไฟฟ้า

631005420 กฤษณพงศ์ ผวิออ่น วศิวกรรมไฟฟ้า

631005627 คณุากร โอวาท วศิวกรรมไฟฟ้า

631005675 เพยีงรวรี์ จดจ า วศิวกรรมไฟฟ้า

631005904 ณัฐภมูิ อ านวยทรัพย์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631005958 เจษฎา หลกัค า วศิวกรรมไฟฟ้า

631005998 ธนทัต นอ้ยนคร วศิวกรรมไฟฟ้า

631006020 พรชติา เลศิศริิ วศิวกรรมไฟฟ้า

631006084 กญัทรน์ะนัสทม์ นิม่นวล วศิวกรรมไฟฟ้า

631006136 สทุธธิรรม แสงเงนิดี วศิวกรรมไฟฟ้า
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631006193 วทิวสั คตัตะภา วศิวกรรมไฟฟ้า

631006292 จรินันท์ พลูสวสัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631006314 พันชัง่ เข็มทอง วศิวกรรมไฟฟ้า

631006385 รพนิทร์ พานทอง วศิวกรรมไฟฟ้า

631006480 กฤตภาส ศรพีอ วศิวกรรมไฟฟ้า

631006589 ฐติชิญา พทุธวงศ์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631007212 ปิยะวชิญ์ จันทมานติย์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631007290 สชุาดา ชอูอ่น วศิวกรรมไฟฟ้า

631007379 ณรงศพ์ล บญุมาก วศิวกรรมไฟฟ้า

631007429 วรวฒุิ เดโชธรรมสถติ วศิวกรรมไฟฟ้า

631007517 นภกติติ์ ดวงทา้วเศรษฐ วศิวกรรมไฟฟ้า

631007533 ณัชชา ภยูางตมู วศิวกรรมไฟฟ้า

631007543 ยศภัทร ชฤูทธิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631007554 กกึกอ้ง แกว้กรกฎ วศิวกรรมไฟฟ้า

631007567 จรีนันท์ ศริสิวสัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631007600 ชญานนิ กรองใจ วศิวกรรมไฟฟ้า

631007764 กณัฑก์ฤต อภเิมธธี ารง วศิวกรรมไฟฟ้า

631007799 ประภัสกรณ์ สัง่สอนอาตม์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631007817 ชนกนาถ เวยีนสาว วศิวกรรมไฟฟ้า

631007825 อจัฉรยินันท์ ไวกสกิรณ์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631007896 จริายทุธ ขอ่งแรง วศิวกรรมไฟฟ้า

631008327 ลดาวลัย์ อนิทรแ์กว้ วศิวกรรมไฟฟ้า

631008440 อรรถวธุ บรูาณ วศิวกรรมไฟฟ้า

631008676 ณชิารยี์ ศริวิลิาวณัย์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631008705 ณัฐพงษ์ พกุเนตร วศิวกรรมไฟฟ้า

631008878 สริวชิญ์ อนันตส์ถติยส์นิ วศิวกรรมไฟฟ้า

631008912 ปาณัท สขุยิง่เจรญิ วศิวกรรมไฟฟ้า

631009108 วรทิธิธ์ร ถาวรานุรักษ์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631009224 ธนภัทร นันทนพัิทธกลุ วศิวกรรมไฟฟ้า

631009286 กญัญธ์รรม ถังทอง วศิวกรรมไฟฟ้า

631009305 อารยีา เมอืงราม วศิวกรรมไฟฟ้า

631009378 จตรุภัทร สวา่งศรี วศิวกรรมไฟฟ้า

631009397 เนตรนภา ผลสนัต์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631009502 ธนบดี พุม่ทอง วศิวกรรมไฟฟ้า

631009505 กานต์ ดมีัน่ วศิวกรรมไฟฟ้า

631009867 โยธาฎา จลุพรรค์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631009920 นพิพชิฌณ์ บญุสมพงษ์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631009949 จฬุา โตศริพัิฒนา วศิวกรรมไฟฟ้า

631009984 สกุญัญา กิง่ค า วศิวกรรมไฟฟ้า

631010008 ยศภัทร อองโนนยาง วศิวกรรมไฟฟ้า

631010073 เทพอกัษร ยอ้นเพชร วศิวกรรมไฟฟ้า

631010080 พทิยา เอีย่มรุง่เรอืง วศิวกรรมไฟฟ้า

631010221 ธัญวรัตม์ ศรโีมรา วศิวกรรมไฟฟ้า

631010445 สธุาศณีิ วนชิยถ์นอม วศิวกรรมไฟฟ้า

631010559 ศศธิร ตรทีอง วศิวกรรมไฟฟ้า

631010562 พสษิฐ์ ถนัดกจิ วศิวกรรมไฟฟ้า

631010672 วรเมธ จันทรพ์ทัิกษ์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631010812 เดชาพล ภัทรขวญั วศิวกรรมไฟฟ้า

631010871 ภัทราพร ใจกวา้ง วศิวกรรมไฟฟ้า

631010894 อชรญิา คณีุพงษ์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631010917 เพ็ญพสิทุธิ์ บญุพรหม วศิวกรรมไฟฟ้า

631011059 ณัฐธดิา เชยนาม วศิวกรรมไฟฟ้า

631011065 ธนพนธ์ โกศรี วศิวกรรมไฟฟ้า
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631011066 กนัตพัฒน์ เดชบญุ วศิวกรรมไฟฟ้า

631011141 ฐติภิมู ิ สงัฆะมณี วศิวกรรมไฟฟ้า

631011869 ณัฐพร พงษ์ประดษิฐ์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631012053 กนัตก์วี พผิว่นนอก วศิวกรรมไฟฟ้า

631012285 ณฐกร อาศริเมธี วศิวกรรมไฟฟ้า

631012326 จณิหว์รา วงษ์เสรี วศิวกรรมไฟฟ้า

631012472 อภสิทิธิ์ หนูเนตร วศิวกรรมไฟฟ้า

631012485 ณชิาพร พลซือ่ วศิวกรรมไฟฟ้า

631012649 ธรรมธัช แพรสมบรูณ์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631003164 กฤชเ์กษม พาใจธรรม วศิวกรรมไฟฟ้า

631005165 วรวฒุิ คอนธเิสน วศิวกรรมไฟฟ้า

631006516 กษมา หมอกขนุทศ วศิวกรรมไฟฟ้า

631008162 ชลติา ฤทธพัินธ์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631008169 พงศกร ด าแกว้ วศิวกรรมไฟฟ้า

631012416 ธนบดี พันโท วศิวกรรมไฟฟ้า

631001521 ปวรศิ ศริพิพัิฒนถ์าวร วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631003320 ธัญพสิษิฐ์ คงศรี วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631004948 ศภุากร ลมิป์พทัิกษ์พร วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631005847 ญาณศิา สหีมาน วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631007197 ณภัทร ปาละวธันะกลุ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631007223 ฉัตรตรา เขมพฤทธิ์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631008098 รัตญาภรณ์ แทนสวุรรณ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631008555 ธนนท์ ฤกษ์พัฒนาพร วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631008982 ธนวฒัน์ ลอืลัน่ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631009066 ธัญญะ งามประเสรฐิโสภณ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631009092 วศิวะ กลิน่ศรสีขุ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631009156 ธนกร แตงสวสัดิ์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631009170 นราศกัดิ์ สะตาปอ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631009298 กลา้ณรงค์ พฒุลา วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631009495 ธมลวรรณ ปาทะกาญจน์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631009668 ธนันวชิญ์ ชืน่ตะโก วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631009680 ณัฏฐกานต์ หา้นรัิตศิยั วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631009731 ภานุกร ขาวสทุธิ์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631009810 ชตุกิาญจน์ องัศชุ านาญศลิป์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631009882 ราเชน สนิสนัเทยีะ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631010130 กลัยรัตน์ หุน่เครอื วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631010318 พัณณติา เจรญิสขุ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631010702 คณากรณ์ ดาวรี่ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631010936 ปัญวสาข์ รัตนสงิห์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631003163 กญัจพร สสีา วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631001079 อรนิ ศรถีวลิ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631001158 จักรนิ จอนจ ารัส วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631002204 ปณุณโชค ชยัรักษา วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631002222 นพสทิธิ์ จันทรวรีะกลุ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631002243 พชร หลาวเพ็ชร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631002401 ทวิตัถ์ โพธิศ์รี วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631002578 พศนิ เเกว้นลิ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631002906 กฤต รุง่โรจนก์จิกลุ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631002931 อสิระ ผดงุประเสรฐิกลุ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631003085 ภมูศิกัดิ์ แกว้สี วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631003090 วชัราภรณ์ ชาแทน่ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631003567 ธัญชนก เครอืชารี วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631003708 กานตธ์ดิา ประสมทรัพย์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์
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631003710 ยนุูส ดหีมัด วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631003723 กฤษตภิมู ิ เทยีนงาม วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631003759 ปิยวรรณ หน่อปาลม์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631004251 ธนภรณ์ ศรบีญุพงศ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631004361 ภวูดล จันทรส์ขุ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631004599 อศัราวธุ สานทอง วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631004611 ชยตุ พลูเพ็ชร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631004631 ปวรศิ ธัญรัชตานนท์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631004680 ณัฏฐณชิา เสนทา วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631004691 ชญานนิ เลยีงจนิดาถาวร วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631004707 ทเิบต รนิทะรักษ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631004779 ฐนกร วหิกกลุ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631004787 จริภัทร แกว้สง่แสง วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631004911 พฤกษ์ อภริมรัตน์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631004921 มาเหนอืเมฆ ประดษิฐพงษ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631004977 สรินุิช เกตคุ า วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631005093 ภรูติ สรารัตนกลุ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631005113 พัณณ์ชติา วรตา่ย วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631005135 บรูพา ทมิแดง วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631005231 พรีดนย์ เหลอืงอมรนารา วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631005307 นภสร ชาลานุมาศ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631005324 กอ้งเกยีรติ ชนุงาม วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631005344 ภราดา วชัรเสมากลุ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631005551 จไุรรัตน์ แดงพวงไพบลูย์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631005646 ภัฑราณษิฐ์ เทศเจรญิ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631005715 ปัณณวรรธ สวุรรณพงศ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631005837 ภรูนิท์ ทับทมิโต วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631006228 นฎคล จันทราช วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631006260 จริกานต์ กลุสงิห์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631006389 ปัญญวฒัน์ ธนทัตธาดา วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631006584 ธนพลธรณ์ เดน่สริเิดชา วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631006732 นาวฮีาน เตะ๊หมาน วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631006933 พรหมพริยิะ เจรญิพานทองดี วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631006949 ธรีพัฒน์ เกตสุงิหน์อ้ย วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631007292 มนัสวนิ กลุเม็ง วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631007524 ศภุเกยีรติ ธัญญะประกอบ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631007610 ณัฎฐณชิา อาจสวุรรณ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631007681 นนทชิา สขุเจรญิ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631007690 วชัระ วริยิะกลุ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631007774 สริทิรัพย์ สริพัิฒนากลุ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631007822 ยงยทุธ์ แกว้ดวงนอ้ย วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631007878 ณชิาภัทร ภักดพีนิ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631008110 จรัสรวี ศรจัีนทรส์ขุ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631008265 กฤษฎา สารวทิย์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631008388 ภาสกร คงบญุเกยีรติ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631008496 ปิยชยั แกว้ชุม่ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631008656 ณัฐวดี ตณิภมูิ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631008941 ประภัสสร สดุใจใหม่ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631008989 ธนกฤต ทองหลอ่ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631009023 อนิทนนท์ ฉัตรชยัพลรัตน์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631009135 เกือ้กลู นยิมสทิธิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631009139 ทัตเทพ ช านาญกจิ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631009200 ชรนิดา สนธดิี วศิวกรรมคอมพวิเตอร์
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631009294 วรีภัทร อุม่อาษา วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631009296 สรวยี์ รัตนอาภา วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631009336 ฐานพัฒน์ สทิธพิรชยัสกลุ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631009347 รวษิฎา แชม่ชอ้ย วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631009531 ณฐวรรธน์ ลมิสมัพันธเ์จรญิ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631009688 สวติต์ ลิม้เกยีรตสิถาพร วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631009773 พมิพล์พัทร สรุะแยม้ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631009826 เดชาชาญ บญุกล า่ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631009837 ถริวฒัน์ จติรานุเคราะห์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631009913 นภัสวรรณ ละมนเทยีร วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631009950 กฤษฎาง แสวงศริผิล วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631009960 นชิาภา พักเงา้ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631010014 พมิกุ กติตลิดากลุ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631010053 พัณณ์ชติา ธรีพัฒนโรจน์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631010095 กฤตยิากร โพธิช์ยั วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631010135 วทิวสั ดรบณัฑติย์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631010259 ชนิกฤต ป่ินคลา้ย วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631010326 วรวชิ ตัง้พจนท์วพีร วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631010369 สรินิดา วงัแฟน วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631010396 ปณุณวชิญ์ พานชิผล วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631010519 ชาญวนษิฐ์ นุชอยู่ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631010610 ปารมี ชมุศรี วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631010620 ญาณศิา พงษ์เมธา วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631010629 ชนิพัฒน์ ศริยิาใจ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631010807 ชนิาธปิ มสีวนนลิ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631010882 ชนัญชดิา ศรทีองดี วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631010983 มหาสมทุร ขาวนวล วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631011035 พชรพล จารุวนาวฒัน์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631011052 วชิยตุม์ เกดิไชย วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631011061 ศวิกร นอ้ยสนัโดด วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631011191 จริายสุ เสนาโนฤทธิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631011888 ณัฐพล จ าปานนท์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631011920 ธัญลกัษณ์ อ าไพ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631011944 อบัดลุฮากมิ มาหะ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631012089 ภาวดิา สตัยมขุ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631012291 ดษิฐพงษ์ จรัสชยัโรจน์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631012348 สทุธพิงศ์ ณรงคศ์รี วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631012392 ณภัทร มลูพนิจิ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631012555 กฤตศยา นทมีณฑล วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631012557 วชัรพล โยธาดี วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631012628 สรุธันย์ บญุผอ่ง วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631012721 รวสิรา ซือ่ตรง วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631012774 ธนภมูิ ชยัพรรณา วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631012955 อรวรรยา อาสนะ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631013066 เอกภพ ออ่นส าอางค์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631013198 เพ็ญพชิชา สรรพคณุ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631004416 ชานน กจิบรรณเดช วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631005616 วรวชิญ์ ธรรมารักษ์วฒันะ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631011816 สมัชญ์ วรีกรรม วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631000957 รนิรดา องัสถาพร วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631001999 สหชาติ ประชมุพันธ์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631002096 ปญุยนุช ตนับี่ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631002936 นวพล ชณิวงศพ์รหม วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์
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631003651 ปวณ์ีธดิา นาเหล็ก วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631003812 กฤตเมธ บพุพัณหสมัย วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631004650 ทมิาพร ปราการพลิาศ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631004945 โชตวิฒัน์ ศริธิร วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631005375 ธัญญรัตน์ อมัพร วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631005796 ภมูชิาย อศิรภักดี วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631005903 สญัญา อรุณไพร วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631005944 ศภุกร สตัยากมุภ์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631006001 ณัฐฐาปกรณ์ อดุานนท์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631006153 กญัญารัตน์ แซจู่ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631006181 อรอนงค์ การไร่ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631006233 วรรณนสิา บรุาณ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631006526 ชนกนันท์ วงัโพธิ์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631006693 พรนชิา ลนิทะจะกะ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631006820 นันทน์ภัส ออ่นสนทิ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631006825 รสรนิ อ า่อุน่ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631007028 รุง้ลาวลัย์ ถากงตา วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631007030 รัฐธรรม เอบิอิม่ฤทธิ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631007187 จริาวชัร์ พพัิฒสนัตนุิกลู วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631007252 ศศปิระภา ปิดสายะ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631007448 กฤษกร อนัทรนิทร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631007525 กรรณกิา พทุธวงศ์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631007531 เอกรัตน์ พทิยบวรศกัดิ์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631007767 ศศชิา กมลผาด วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631007850 ชมชนก อภวิงศ์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631008253 ศรัณย์ สากล วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631008651 อรยา บญุออ้ย วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631008771 โศศษิฐ์ อโณทัย วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631009406 กรวรรณ จันทรเ์ทศ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631009893 ฉัตรชนก ผลพฤกษา วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631009988 ศภุกานต์ ผารบิตุร วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631010000 กลุชาติ ฤทธิเ์ต็ม วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631010015 พรีวชิญ์ เพยีรเจรญิ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631010131 กมลทพิย์ เชยสมบตัิ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631010739 นฤสรณ์ เพ็ญภู่ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631011128 เพชรมณีกาญจน์ อตุตะมลูทนไทย วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631011144 ภัทรนันท์ หาญชนะ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631011145 ฐติกิร ศริบิรูณ์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631011504 สทุธพัิฒน์ นลิผาย วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631013032 ปรทิรรศน์ ทับหนองฮี วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631013159 จริวฒัน์ หวงัจันทร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631013312 ธนดล ลมิป์สคุนธ์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631011671 กานต์ แซโ่ซว วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631001352 พมิพป์วณ์ี เขยีวรอด วศิวกรรมอตุสาหการ

631001565 ปกป้อง ธรรมารุง่เรอืง วศิวกรรมอตุสาหการ

631001835 ณัฐณชิา สงิจานุสงค์ วศิวกรรมอตุสาหการ

631001877 ทักษพร หลี่ วศิวกรรมอตุสาหการ

631002118 อรสิา มะสวุรรณ วศิวกรรมอตุสาหการ

631002566 รวนัินท์ วทิยาเกยีรตเิลศิ วศิวกรรมอตุสาหการ

631003097 ศภุสริิ กระจา่งเนตร วศิวกรรมอตุสาหการ

631003307 ภธูน สขุเกษม วศิวกรรมอตุสาหการ

631003318 กานตส์นิี สดุโท วศิวกรรมอตุสาหการ

631003506 มานกิา สงัสแีกว้ วศิวกรรมอตุสาหการ
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631003633 นันธกานต์ ดฤีสานต์ วศิวกรรมอตุสาหการ

631003666 อนุชติ มาสทอง วศิวกรรมอตุสาหการ

631003846 ฐตินัินท์ ศรภีมู ิ วศิวกรรมอตุสาหการ

631004406 ชลรัตน์ บญุประจวบ วศิวกรรมอตุสาหการ

631004718 พมิพช์นก เจรญิรัตน์ วศิวกรรมอตุสาหการ

631004726 มัณฑณา ดมีลูพันธ์ วศิวกรรมอตุสาหการ

631005035 ทพิรัตน์ หมายเขา วศิวกรรมอตุสาหการ

631005061 ณัฐพร วาทติานนทน์ วศิวกรรมอตุสาหการ

631005212 ณัฐพร นาคใหญ่ วศิวกรรมอตุสาหการ

631005219 อภสิรา ทายัง วศิวกรรมอตุสาหการ

631005248 จันทรจ์ริา อรุณลกึ วศิวกรรมอตุสาหการ

631005417 ฟรุกรณ์ ดอืเร๊ะ วศิวกรรมอตุสาหการ

631005507 เกวลนิ ไพศาลทองค า วศิวกรรมอตุสาหการ

631005594 ธมนวรรณ ทองเเดง วศิวกรรมอตุสาหการ

631005695 ปิยะปภา จงึจตพุรชยั วศิวกรรมอตุสาหการ

631005737 วกินัยา พรดษุฎกีลุ วศิวกรรมอตุสาหการ

631005743 สริกิร สงิหโ์ต วศิวกรรมอตุสาหการ

631005936 ธนภรณ์ หนูออ่น วศิวกรรมอตุสาหการ

631006023 ปัทมาพร ฉาไธสง วศิวกรรมอตุสาหการ

631006048 กฤษณา เผน่ณรงค์ วศิวกรรมอตุสาหการ

631006108 เพ็ญนภา แซห่ลี วศิวกรรมอตุสาหการ

631006300 นภัสสร อาสาสู ้ วศิวกรรมอตุสาหการ

631007537 จฑุาทพิย์ ปรุาสะเก วศิวกรรมอตุสาหการ

631007608 วศิวะ ศริสินิธวุนชิ วศิวกรรมอตุสาหการ

631007677 ณธิาภัทร ใจสวา่ง วศิวกรรมอตุสาหการ

631008013 ธัญจริา จรรยาศรี วศิวกรรมอตุสาหการ

631008029 กรกฤต ฤทธชิว่ย วศิวกรรมอตุสาหการ

631008233 นันทน์ภัส มรกต วศิวกรรมอตุสาหการ

631008521 พลอย ชนิดร วศิวกรรมอตุสาหการ

631008613 นภสวรรณ ชบูางบอ่ วศิวกรรมอตุสาหการ

631008631 สรัุสวดี ธงรัตนะ วศิวกรรมอตุสาหการ

631009176 บษุรากร วรรณทอง วศิวกรรมอตุสาหการ

631009337 ศภุนดิา โตรามัญ วศิวกรรมอตุสาหการ

631009620 สชุานรี นาสม้กบ วศิวกรรมอตุสาหการ

631009639 สรดิา นาคคลา้ย วศิวกรรมอตุสาหการ

631009653 ชญัญา เทพพันธก์ลุงาม วศิวกรรมอตุสาหการ

631009696 จันทมิา บรรพบรุุษ วศิวกรรมอตุสาหการ

631009740 ครษิฐา ไกรรอด วศิวกรรมอตุสาหการ

631009923 ภัทรลดา มาโนชญค์งสวสัดิ์ วศิวกรรมอตุสาหการ

631010017 ปันปัน รัตนวบิลูยส์ม วศิวกรรมอตุสาหการ

631010081 สนุศิา คามภรีกลุ วศิวกรรมอตุสาหการ

631010331 ปรศินา กลา้หาญ วศิวกรรมอตุสาหการ

631010703 วรีปรยีา สายสบื วศิวกรรมอตุสาหการ

631010760 พชิชาภา หฤทัยปรยี์ วศิวกรรมอตุสาหการ

631010789 ฉันชนก ไร่คลองครุ วศิวกรรมอตุสาหการ

631010945 อธชิา ทองทมุ วศิวกรรมอตุสาหการ

631010984 ชนติา แหยมโต วศิวกรรมอตุสาหการ

631011038 ประกายกลุ แกน่ค า วศิวกรรมอตุสาหการ

631011075 ปณุชรัสมิ์ พงศพ์ชิทองชยั วศิวกรรมอตุสาหการ

631011147 ฐติาภรณ์ รูปพรม วศิวกรรมอตุสาหการ

631011346 ชลธชิา ธาราทรัพย์ วศิวกรรมอตุสาหการ

631011799 อรสิรา จันทรป์ลกู วศิวกรรมอตุสาหการ

631012087 เบญจพร สอนจันทร์ วศิวกรรมอตุสาหการ
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631012351 พทุธชาติ เทยีมทอง วศิวกรรมอตุสาหการ

631011642 ทยากร บญุจรรยา วศิวกรรมอตุสาหการ

631011645 เขมสิรา สงครามโต วศิวกรรมอตุสาหการ

631000332 ทัชชกร พชิาด ารงโชติ วศิวกรรมอตุสาหการและระบบการจัดการเชงิดจิทัิล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000335 เกรซ ทริาภัฐษ์ิ วศิวกรรมอตุสาหการและระบบการจัดการเชงิดจิทัิล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000405 นพัตธร นริาศรพ วศิวกรรมอตุสาหการและระบบการจัดการเชงิดจิทัิล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013795 กติตภิณ เรอืงกจิธนวฒัน์ การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000274 ภัทรกร อนิทรประสทิธิ์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000287 ธชิา นาเมอืงรักษ์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000292 กชกร จันทรร์ุง่ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000386 ณชิาภัทร ทมิทอง วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000404 ภมูมิกร ธรรมคงทอง วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000408 ธนภัทร จฑูะเตมยี์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000425 ศรัณย์ สรุนันทจักร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631002473 อวกิา อรยิเมธกลุ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631003928 ธรีดา ธรีานุวฒัน์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631004273 กมลชนก สทุธสินธิ์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631004703 ณชิ สรุยีช์ยันรัินดร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631008264 ธันยช์นก ศรลีมลู วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631009387 อจัฉรา เทพบตุร วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631010456 อรกช มัจฉาฉ ่า วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631011204 รมยร์วนิท์ กมิกติกิลุวไิล วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631011348 ลกัษณารยี์ สนัตกิร วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631011558 ชญานศิ อาจองค์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631012426 พชรวรรณ ชวนะพาณชิย์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013527 ปณุยวรี์ เสวตสมบรูณ์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013643 นพวชิญ์ ศรรัีตนบลัล์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013719 พงศน์รศิย์ เปลง่แสงศรี วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013733 อศิรา ศรโีรจนรั์ตนาวดี วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013780 รักษิตา ปานรงค์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000416 ภวูณฤทธิ์ อาศรัยผล วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000187 ชยตุ ลิว่ลม วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000189 รวภิาส สน่ันพานชิกลุ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000209 รัชภมูิ พันธช์อ่ทอง วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000223 จักรนิ ดสีทิธิ์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000253 เจณวจิี รตนสริวิทิย์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000272 อธชิา โพพา วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000279 นนทรัตน์ กจิเตง่ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000288 รัชตว์ลี วงศฤ์ทธิเ์ดชากจิ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000295 ธนวชิญ์ สนิธนะกลุ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000300 พรมิา ศรินิภาพันธ์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000319 สริภพ กจิทวสีขุส์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631006926 นวนิ จองหยนิ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013524 รวภิาส จันทราประเสรฐิ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013580 ปญุญพัฒน์ ทัพพสารด ารง วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013625 บญุญด์เิรก กาญจนพงษ์พร วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013651 จรรยธ์ณัท ธนนิตนัตระกลู วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013696 ภรูทัิศ สงวนเศษรฐกลุ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013709 ธยาน์ เจวาภัทรกลุ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013737 นรัล เฉลมิชยัโกศล วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013782 ภวตั โคตรสวุรรณ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013796 กฤตวฒัน์ สทุธิ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631011600 ชยตุม์ อเนกศริพิงศ์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ
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631012165 ณชิชา กจิภญิโญชยั วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013169 ธนวชิญ์ เอือ้วทิยา วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000198 ณธวสัส์ ภัคสริเิศรษฐ์ วศิวกรรมนวตักรรมคอมพวิเตอร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000230 กฤตมิา เหลอืล ้า วศิวกรรมนวตักรรมคอมพวิเตอร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000255 เควนิ นโิคลสั แมคมลูนิ วศิวกรรมนวตักรรมคอมพวิเตอร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000258 นันทน์ภัส เกรยีงชยัพฤกษ์ วศิวกรรมนวตักรรมคอมพวิเตอร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000290 พรัิล ขนัแข็ง วศิวกรรมนวตักรรมคอมพวิเตอร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000310 ลกัษณ์มน เลาหะวณชิ วศิวกรรมนวตักรรมคอมพวิเตอร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000346 วกิรม ธรรมเจรญิกจิ วศิวกรรมนวตักรรมคอมพวิเตอร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000347 ธนภัทร เอือ้บณุยะนันท์ วศิวกรรมนวตักรรมคอมพวิเตอร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000366 สมติา สนุมิติร วศิวกรรมนวตักรรมคอมพวิเตอร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000388 ขวญัชนก คมนยีวนชิ วศิวกรรมนวตักรรมคอมพวิเตอร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013635 ธันวา โชคพรทวสีขุ วศิวกรรมนวตักรรมคอมพวิเตอร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013771 ณภัทร ฉายแสง วศิวกรรมนวตักรรมคอมพวิเตอร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000412 เปมกิา เอีย่มรัตนวงศ์ วศิวกรรมพลงังาน (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000012 พศวตัย์ อศัวมัน่คงกลุ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000014 ชนาภัทร ด ารงคส์ขุนวิฒัน์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000015 ปานไพลนิ โลกจิแสงทอง วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000023 กานต์ เกตกุระทกึ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000027 รัชพล อมรปาน วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000029 จรัิฏฐ์ บญุน าสขุ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000031 อศิรา ขา่น วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000033 ธนภัทร ศริรัิตนช์โยกลุ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000036 นฤบดี ค าแสนยศ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000063 รวสิตุ ศริเิลศิพานชิ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000070 กษิดศิ ลนิพศิาล วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000075 อรรคพัชร์ ธัชมงคล วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000079 พรีดนย์ เรอืงแกว้ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000136 ทชิากร แตะกระโทก วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000137 ปัญญ์ อุน่อนงค์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000139 กมลกฤช ทปีกร วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000141 เอกศรุต สนุติยส์กลุ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000143 ณภัทร ยิง่เกยีรตทิวสีขุ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000144 เจษฎากร เผา่ปฏมิากร วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000145 พชิชาพร เวยีงธรีวฒัน์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000149 เบญญาภา เทวรังษี วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000150 อรวรา กาญจนะ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000151 ชญัญา เทศรัตนวงศ์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000153 พงศกร ศรยีรรยงค์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000154 ธนพันธ์ กมัมารพัฒน์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000155 ญาณวฒุิ วงษ์ขจร วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000158 อธชิยั กงัสมทุร วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000173 ถริวฒัน์ บญุสรา้ง วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000175 อาชาไนย ดะลณุเพธย์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000176 ภาสวชิญ์ เดชวฒันธรรม วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000229 ชติพัิทธ์ จรูญวาณชิย์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000235 ปิยวฒุิ กลุมณี วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000249 ธวชิญ์ ตรพีทุธรัตน์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000259 เพชร เวศยพริุฬห์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000269 Haliz Ali วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000282 ฤทธรินิทร์ ลกัขณาวราภรณ์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000284 เมธนิทร์ ประคณุศกึษาพันธ์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000285 ภาสกร ภัทรภากร วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
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631000311 เทพทพิยท์อง ชลากรทรัพยร์ดา วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000317 อสิระ เนตรสวุรรณ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000328 ปนูเดอืน ภมรศภุกลุ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000340 อนิทัช หวงัตระกลูดี วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000345 ทองฉัตร แสงสวุรรณ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000377 จักพรรดิ์ แกว้วงศว์ฒันา วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000381 ธนภัทร จงอดุมทรัพย์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000401 เชาวนนท์ ศรศีลิป วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000407 ธนภัทร อนุชาตชิยักลุ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000415 ธนกฤต สทุธะพนิทุ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000420 ศวิชั พจนวรพงษ์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000426 สริพัิกตร์ อมัระปาล วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000431 รัชชานนท์ มหกจิเดชาชยั วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000434 พฒุพิงศ์ เทยีมดวงตะวนั วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000437 ตน้ตระกลู ละลอกน ้า วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631001761 พัชรดนย์ เจรญิองค์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631004690 ศภุลกัษณ์ นวรัตนศริิ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631009028 ปรติร พรหมรักษ์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631009254 พงศภ์รณ์ เมธธีรรมสกลุ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631010840 ภตูะวนั ดษิฐท์อง วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631010868 ตลุธร ประกจิจานุรักษ์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631012171 อนันา แซเ่ตยี วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000016 อนุกลู สขุวฒันานุกจิ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000163 ศภุสณัห์ สทุธนินท์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000165 ธนภัทร ผดงุวจิติรชยั วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000169 นนทพัฒน์ จารุวจนะ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000316 กญัจนพ์สิษิฐ์ สนิไพศาลทรัพย์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

631000159 ณภัทร เนยีมกล า่ วศิวกรรมไฟฟ้า (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000283 ภมูพัิฒน์ รุดดษิฐ์ วศิวกรรมไฟฟ้า (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000324 ณัฐภมูิ งามพยงุพงษ์ วศิวกรรมไฟฟ้า (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000341 รตริส วลัภา วศิวกรรมไฟฟ้า (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000390 ตรนัิยน์ เลาหะพงษ์พันธ์ วศิวกรรมไฟฟ้า (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000392 ชตุพินธ์ ธรีกลุวจิารณ์ วศิวกรรมไฟฟ้า (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631007313 บษุราคมั หงษ์ทอง วศิวกรรมไฟฟ้า (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631011469 กญัญารัตน์ ธรรมรัตน์ วศิวกรรมไฟฟ้า (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013149 วชิชาฤทธิ์ ศริคิะเณรัตน์ วศิวกรรมไฟฟ้า (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013457 กติตกิวนิ สถาวรานนท์ วศิวกรรมไฟฟ้า (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013633 สภุศษิฐ์ เรา้รุจา วศิวกรรมไฟฟ้า (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013665 อภชิญา แกว้งาม วศิวกรรมไฟฟ้า (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013742 ณัฐชนน พรพันธเ์ดชวทิยา วศิวกรรมไฟฟ้า (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013766 อธชิา บ ารุงธรรม วศิวกรรมไฟฟ้า (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013767 ศภุกร ศริพิรพทัิกษ์ วศิวกรรมไฟฟ้า (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000215 ภัศพล อปุระกลู วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000248 วรปรัชญ์ ฉ่ัวประดษิฐภั์ณฑ์ วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000297 แพรมาศ ปาละรัตน์ วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000305 ภัคจริา อารยีส์มบรูณ์ วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000321 กฤช พึง่ตน วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000367 วรัญญู ปานจิง่ วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000376 แดนสรวง วงศส์รรคกร วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000378 คณธัช เอีย่มฤทธไิกร วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000436 ธนภมูิ ชดิใจ วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631008048 พรนภัส จริะเดชะ วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631008919 เอกปวี สทิธชิยั วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ
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631009493 นันทน์ภัส จ่ันเศรณี วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631010498 อมติรา วรรธนะมณีกลุ วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013326 จรีณา สรกฤช วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013535 ธนกร โฆษวณชิการ วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013632 พฒุพิงศ์ ชวีพทัิกษ์ผล วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013658 พลภมูิ อออดุมยทุธ วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013729 กวสิรา จังตระกลู วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013735 ตรฑีเศศ สนุทรธรรม วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013761 พรรษชล พัทธกลุพงษ์ วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013772 กติตภัิค ตนัมหาสมทุร วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013799 อนามกิา กรรณสกลุ วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000211 ชวลัพัชร์ กรธราวรเศรษฐ์ วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000232 ปภนิวชิ อคัรล ้าเลศิวงศ์ วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000281 ณัชชา ฉนิพลกิานนท์ วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000302 ธนกฤต ป้องกนั วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000323 ฐานัชชา เชาวส์งวน วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000438 นนทชยั บญุเกือ้ วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631003112 เพชรพจิติร หอมเจรญิ วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631012398 อรรฆพล นวเบญจพล วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013657 ชษิณุพงศ์ ประทปีสกลุทอง วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013747 รชต ชนิบรุี วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000294 Thukha Pyae Sone วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000357 ภเูบศ อนันหนับ วศิวกรรมเคม ี(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000373 พชิชาภรณ์ จงจรูญรังสรรค์ วศิวกรรมเคม ี(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000417 นันทวฒัน์ กลัยาศลิปิน วศิวกรรมเคม ี(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000422 นภัทร ยยีากลุ วศิวกรรมเคม ี(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631004720 วรรณวารี วรรณสรุชาติ วศิวกรรมเคม ี(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631008842 กรรวี ธรรมพสิทุธิ์ วศิวกรรมเคม ี(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631010260 อตกิานต์ ตนัตศิกัดิ์ วศิวกรรมเคม ี(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631010426 วนติชยา วงคไ์ชยา วศิวกรรมเคม ี(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013743 พรพสิทุธิ์ ก ิง่จงเจรญิสขุ วศิวกรรมเคม ี(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013762 ณัฏฐพงศ์ หนูจักร วศิวกรรมเคม ี(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013770 โชตวิทิย์ อนิทรง์าม วศิวกรรมเคม ี(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000251 สริภพ บดุดาเจรญิ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000299 ณภัทร หาญค าภา วศิวกรรมเครือ่งกล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000318 หาญสริิ ศรรัีตนวงศ์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000322 นันทน์ภัส เศรษฐธนเลศิ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000339 จริภัทร โพธวิชริาธร วศิวกรรมเครือ่งกล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000349 พมิพช์นก องัชวาลา วศิวกรรมเครือ่งกล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000353 ไชยกาญจน์ เปรมศรี วศิวกรรมเครือ่งกล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000368 นันทพัทธ์ ฤกษ์วงศรั์ตน์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000372 ภากรก์ หวงัซือ่กลุ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000387 นัทธน์ลนิ เกดิแกว้ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000413 จริพชิญ์ พลูสขุ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631003453 สหัสวรรษ บญุเผือ่น วศิวกรรมเครือ่งกล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631005521 ปรมี สอ่งแสง วศิวกรรมเครือ่งกล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013552 ณัฐวสั วงคล์ า่ซ า วศิวกรรมเครือ่งกล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013763 รัญชน์ ศรพีพัิฒน์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013776 ปณต นลิผาย วศิวกรรมเครือ่งกล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013800 ณัฏฐาเนตร แซต่ัน่ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000354 Bo-Wei Lu วศิวกรรมเครือ่งกล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ
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คณะแพทยศาสตร์

เลขทีผู่ส้มตัร สาขาวชิา/หลกัสตูร

631000874 ชนัต เตชะสมบรูณากจิ แพทยศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631006356 พมิพม์าดา ฮดุา บญุมา แพทยศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631009499 เปรมฤดี รุจริะชาตกิลุ แพทยศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631010547 นาถตวิฒัน์ นาถตระกลูพทัิกษ์ แพทยศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631012778 ธรัญธร โลหะพงศธร แพทยศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013522 ธรีวรา ธรีะกลุ แพทยศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013542 ธาวนิ ดสีดุจติ แพทยศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013578 สลลิ หัตถการุณย์ แพทยศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013682 อทิธพัิฒน์ ดลิกสมัพันธ์ แพทยศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013691 ณชิาภัทร พัวพงษ์พันธ์ แพทยศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013700 องักรู คปุรัตน์ แพทยศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

เลขทีผู่ส้มตัร สาขาวชิา/หลกัสตูร

630400001 พรรณวษา เชเดช เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631001067 มณีรนิทร์ ศรทีะโคตร เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631001135 สลนิรัตน์ จ าปาสาร เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631001178 นภัสศรณ์ ธนากจิสราญรมย์ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631001389 สพุรรษา สขุรอด เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631001702 ปัทมาพร สนีอ้ย เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631001812 สรัุสวดี อบุลรัสมี เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631001845 ศทุธนันท์ ซือ่ตรง เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631001849 พชิชาพร มว่งคุม้ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631001865 อรศิรา เรอืงไพศาล เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631001883 คนงึนติย์ ใจพรต เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631001974 เกยีรตดินัย ชยัมสุกิ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631002064 ปานเทพ แซต่ัง้ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631002309 พรณัฐ์ ทศรฐ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631002352 ญาดา คนซือ่ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631002395 ธาราทพิย์ สนุทรโชค เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631002470 ปิยวฒัน์ สวุฒันพงษ์ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631002682 อรสิรา ปาลวฒัน์ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631002804 ฐติกิานต์ ทพิอตุร์ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631002951 พชรวรรณ เชือ้สะอาด เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631003458 ปณติา ชยัสวุรรณ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631003611 น ้าทพิย์ ทวชีพี เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631004087 พชิญา ดนีวล เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631004221 ธัญลกัษณ์ ศรสีวุรรณ์ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631004384 ณัฐภัทร วจิติรแพทย์ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631004463 สายสณีุย์ แกน่อนิทร์ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631004525 กฤศภณ กลุขจรพันธ์ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631004882 พัฒนเศรษฐ์ เสยกระโทก เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631005415 พงเทพ ชานนท์ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631005452 กลุสิรา อมัมะพะ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631006004 จักรพันธ์ แกว้พกิลุ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631006010 ปารดา ธรรมรัตน์ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631007225 อมุาพร บญุหลอ่ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631007347 ณัฐภมูนิทร์ สกลุธรรม เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631007445 พรพรรณ จันทรัตน์ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

ชือ่-นามสกลุ

ชือ่-นามสกลุ
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631007890 ชยตุม์ โฮค่ณุ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631007987 สพุชิญา โคครีี เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631008429 ภรูชิญา อตุลิา เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631008435 กญัญารัตน์ อนิเอีย่ม เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631008747 ญาณสิา คชสวสัดิ์ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631008948 ดษิฐพงษ์ แสงออ่น เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631008976 ชลหรัิญ โภคาวฒันกลุ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631009054 พรสดุา ปัญญายนื เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631009350 เบญจมาศ มลูทา เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631010108 รดาศริิ บรรเทงิจติร เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631010184 พมิพรั์ตน์ สขุสมโภชน์ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631010295 ปฐมพร จากโคกสงู เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631010384 ภัชรา ค าวบิลูย์ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631010475 สโรชา สวนเรอืง เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631010581 ธนภัทร ภอูตุตะ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631011519 ปรยิฉัตร กกพมิาย เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631011732 กลัยา วานชิยส์วสัดิ์ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631011733 แดนไท ประเสรฐิสงัข์ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631011807 ปณุญพัฒน์ สาหร่ายทอง เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631012247 วฒุชิยั การพัฒน์ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631012342 ธารณีิ ขวญัจลุ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631012638 เมธัส บญุสม เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631012729 ณัฎฐนชิ ป่ินทอง เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631013365 รัชพล ค าอิม่ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631001647 เมธาศณีิ อิม่แกว้ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631001054 อดนัิน เผา่เพ็ง นเิทศศาสตรเ์กษตร

631001059 นภสร มว่งทอง นเิทศศาสตรเ์กษตร

631001083 ณัชชา สบืนุการณ์ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631001206 อญัชลี ประยงคแ์ยม้ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631001251 วไิลลกัษณ์ ทับทมิศรี นเิทศศาสตรเ์กษตร

631001300 เฟ่ืองฟ้า เชือ้อาษา นเิทศศาสตรเ์กษตร

631001340 วธัญญู วรีะเพ็ชร นเิทศศาสตรเ์กษตร

631001421 ปิยะฉัตร โฉมบตุร นเิทศศาสตรเ์กษตร

631001464 พรปวณ์ี โชตสิภุาพ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631001513 สภุาพร ดวดไธสง นเิทศศาสตรเ์กษตร

631001543 อภริดี โพธมิากลู นเิทศศาสตรเ์กษตร

631001787 พรรณณี ปะสิง่ชอบ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631001843 อตกิานต์ ภวูงษ์ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631001857 กญัญาภัค วรีะทรัพย์ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631001906 สภุาพร สขุเกษม นเิทศศาสตรเ์กษตร

631001930 นชินันท์ เพชรท์อง นเิทศศาสตรเ์กษตร

631001939 กญัชรากานต์ ตัง้ตระกลู นเิทศศาสตรเ์กษตร

631001951 รัตยิากรณ์ ศรไชย นเิทศศาสตรเ์กษตร

631001954 กอ่เกยีรติ กาญจนเกตุ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631001972 ณัฐชา ไชยเทพ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631002206 ธนัชชา พลูทรัพย์ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631002221 สจุริา โมราวรรณ์ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631002225 ปิยธดิา ภาคภมูิ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631002285 ธวลัรัตน์ สงด า นเิทศศาสตรเ์กษตร

631002318 ฐติมิา ศริวิรนิทร์ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631002421 ปณุญภา นาวารัตน์ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631002581 ภวรัญชน์ ธนรุจไพศาล นเิทศศาสตรเ์กษตร

631002637 ชนกิานต์ เตา่ทอง นเิทศศาสตรเ์กษตร
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631002954 ภักดพิร ทองงาม นเิทศศาสตรเ์กษตร

631003003 ศานติต์อ่ ชนูติย์ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631003127 นวรัตน์ สขุสนิธ์ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631003935 สรศกัดิ์ องัคะศริิ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631003946 อาทติย์ นลิดา นเิทศศาสตรเ์กษตร

631003953 สรุศกัดิ์ ยดึนาวา นเิทศศาสตรเ์กษตร

631004082 อรุณพันธ์ แกว้ใส นเิทศศาสตรเ์กษตร

631004685 ธนวฒัน์ นาคชแูกว้ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631004709 เปรมวดี ชา่งประดษิฐ์ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631004748 สทิธพิงศ์ อศัวสรุยิะวงศ์ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631005084 สรินิทรา เปรมไสย นเิทศศาสตรเ์กษตร

631005142 รัชนกีร รจนา นเิทศศาสตรเ์กษตร

631005230 ศวิกร เขตภบิาล นเิทศศาสตรเ์กษตร

631005258 อรศิราพร แสนจันทร์ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631005297 พมิพม์าดา เอกพจน์ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631005385 ชลธชิา เกาะแกว้ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631005815 อารยีพ์ร ทรงธนะสษิฐ์ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631006106 ทวิานี แกว้นอ้ย นเิทศศาสตรเ์กษตร

631006210 ดาลนิี นซิู นเิทศศาสตรเ์กษตร

631006522 ธนกานต์ ครูอนตอง นเิทศศาสตรเ์กษตร

631006738 ณภัทร กลุไพจติร นเิทศศาสตรเ์กษตร

631006832 รัชพล เถาแตง นเิทศศาสตรเ์กษตร

631007232 ศภุกจิ บญุเกนิ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631007264 ณชิาภา แตป่ระเสรฐิ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631007427 ศภุกร แกว้พดุ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631007434 พรีวชิญ์ กลา้หาญ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631008711 ญาณศิา นวมาลา นเิทศศาสตรเ์กษตร

631009264 อรรถชยั ปจัูง นเิทศศาสตรเ์กษตร

631009356 วลิาสนิี สพัุฒนารังษี นเิทศศาสตรเ์กษตร

631009454 ธันวา รักการ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631010224 อพัชชา ทสิาพงศ์ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631010385 ชยัอนันต์ จติรชุม่ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631010855 วฒุชิาติ เรอืงเนตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

631011182 เมธากานต์ คชศริพิงศ์ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631011245 ภัณฑริา เจนถนอมมา้ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631011381 วรลกัษณ์ ทองไพจติร นเิทศศาสตรเ์กษตร

631012111 ศศยิากร บวัแกว้ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631012480 ศภัททา เตา่รัง้ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631012848 การบรู เซ็นยาหมัด นเิทศศาสตรเ์กษตร

631013267 ภัทธริา จเุรศร์ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631002161 ภัทราพร ร าพงึ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631002116 กรรวี องิคยทุธกจิ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631009416 จรัิฐพร กงค า นเิทศศาสตรเ์กษตร

630400002 สทุธภัิทร โพธิแ์กว้ พัฒนาการเกษตร

631001357 กรรณชยั ยนิดี พัฒนาการเกษตร

631001754 จริาภรณ์ พุม่ทอง พัฒนาการเกษตร

631002269 อคันยีทุธ โถนอ้ย พัฒนาการเกษตร

631002329 เปรมฤทัย เอกวตัร พัฒนาการเกษตร

631002336 สทิธกิร จนีเพ็ชร พัฒนาการเกษตร

631002477 ชลดา เพิม่มี พัฒนาการเกษตร

631003202 วรัิศวนิ แกว้ยัง พัฒนาการเกษตร

631003407 สริวชิญ์ จนาพริะกนฎิฐ์ พัฒนาการเกษตร

631003420 สรุรัีตน์ ค าขาว พัฒนาการเกษตร
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631004005 พชร ปสุสะรังษี พัฒนาการเกษตร

631005657 นนทวฒัน์ อปุภาค พัฒนาการเกษตร

631006329 ปรมาภัทร วรีะปัญญาพล พัฒนาการเกษตร

631007142 ปิยภัทร ชตุพัินธ์ พัฒนาการเกษตร

631009301 ศริศกัดิ์ บ ารุงวงษ์ พัฒนาการเกษตร

631009303 ศรัณยภั์ทร โพธภัิกดิ์ พัฒนาการเกษตร

631010109 พระนาย นกอยู่ พัฒนาการเกษตร

631010351 ปิยะวฒุิ วไิลวรรณ พัฒนาการเกษตร

631010967 สหรัฐ จันทรเ์อีย่ม พัฒนาการเกษตร

631011712 ธัชพล กะระโสภณ พัฒนาการเกษตร

631011995 จันสดุา คนตรง พัฒนาการเกษตร

631012805 นฤมล ชาตเิชือ้ พัฒนาการเกษตร

631012994 อรณชิา ชใูจ พัฒนาการเกษตร

631013056 วราลกัษณ์ สมอบา้น พัฒนาการเกษตร

631010716 รัฐนันท์ ตะกรุดเพ็ง พัฒนาการเกษตร

631001814 ปิยธดิา สตัตบตุร วทิยาศาสตรก์ารประมง

631003351 กฤตยิา บญุปลกู วทิยาศาสตรก์ารประมง

631003625 คณนิ โลกาพพัิฒน์ วทิยาศาสตรก์ารประมง

631004331 ชนกกานต์ หงษ์เวยีงจันทร์ วทิยาศาสตรก์ารประมง

631004615 ภัทรลดา เป่ียมรอด วทิยาศาสตรก์ารประมง

631005206 มัสยา สวสัดิแ์สน วทิยาศาสตรก์ารประมง

631007095 นจิวรยี์ ฉายศริวิฒันา วทิยาศาสตรก์ารประมง

631008275 สริภพ ทองดี วทิยาศาสตรก์ารประมง

631009123 มัลลกิา เพ็ชรากลู วทิยาศาสตรก์ารประมง

631010818 ศริทิรรศณ์ เทยีนค า วทิยาศาสตรก์ารประมง

631011347 อนงนุช นลิมณี วทิยาศาสตรก์ารประมง

631012962 นอ้ยหน่อย - วทิยาศาสตรก์ารประมง

631008163 ญาณศิา เพ็ญประยรู วทิยาศาสตรก์ารประมง

630400003 บวรลกัษณ์ พลูสวสัดิ์ สตัวศาสตร์

631000963 บษุรารัตน์ บวัสวุรรณ์ สตัวศาสตร์

631001022 กนัตก์นษิฐ์ เปลีย่นนอ้ย สตัวศาสตร์

631001240 ภัทรภาณี องัคเดชไชยา สตัวศาสตร์

631001348 ณัฐรัตน์ ขวญัพรม สตัวศาสตร์

631001557 สวุพัชร เนาวรัตน์ สตัวศาสตร์

631001568 นสิากร แพทยจ์นิดา สตัวศาสตร์

631001769 ชอ่มะขาม พลายแกว้ สตัวศาสตร์

631001917 สริธีร ไทยใหม่ สตัวศาสตร์

631002028 นาตาชา วงษ์วจิติร์ สตัวศาสตร์

631002182 มัญชสุา คงชมแพง่ สตัวศาสตร์

631002398 เพชรดา เชือ้หมอ สตัวศาสตร์

631002484 สรวชิญ์ ไชยคงทอง สตัวศาสตร์

631002762 สคุนธท์พิย์ กลิน่สคุนธ์ สตัวศาสตร์

631003137 ณัฐวดี พรหมประสทิธิ์ สตัวศาสตร์

631003278 วรพร พนารักษ์ สตัวศาสตร์

631003839 นัชวรรณ สนิสมทุรโสภณ สตัวศาสตร์

631003945 กนกพร จนิดานลิ สตัวศาสตร์

631003992 ขจรวฒุิ ยะโสธร สตัวศาสตร์

631004213 ณัฐฎา เอยีงสนัเทยีะ สตัวศาสตร์

631004313 ดารารัตน์ พว่งวงษ์ สตัวศาสตร์

631004399 สริทัต แกว้สงิทอง สตัวศาสตร์

631004419 พนชิชา เอนกผลเจรญิ สตัวศาสตร์

631004575 ธัญชนก ภารา สตัวศาสตร์

631004877 ปณุกิา นวลเจรญิ สตัวศาสตร์
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631006126 รุง่นภา จมุพล สตัวศาสตร์

631006312 กนัตภณ ศริแิพทย์ สตัวศาสตร์

631006369 นธินัินท ไชยสรุะ สตัวศาสตร์

631006850 ญาณศิา ยุน้พัน สตัวศาสตร์

631006930 อตเิทพ พนูทอง สตัวศาสตร์

631007666 ชนกิา ศรสีวสัดิ์ สตัวศาสตร์

631007713 ปิยดา ออ่นบญุ สตัวศาสตร์

631007982 ตะวนั พอ่โคตร สตัวศาสตร์

631008319 งามพรอ้ม ชาลแีดง สตัวศาสตร์

631008586 นติภิมู ิ เฉลยีวชาติ สตัวศาสตร์

631008677 อาภานุช รัตนดี สตัวศาสตร์

631008798 ศกัดิส์ทิธิ์ เสอืแกว้ สตัวศาสตร์

631009242 ณัฐนิี วงคภั์กดี สตัวศาสตร์

631009965 บณัฑติา พานชิเจรญิ สตัวศาสตร์

631010289 ฤทธชิยั หมืน่เเกว้ สตัวศาสตร์

631010305 ขวญันารี จันทรส์งิห์ สตัวศาสตร์

631010336 ภานุชนาท บญุสรรค์ สตัวศาสตร์

631010398 ชตุพิร เพ็งรัตนโชติ สตัวศาสตร์

631010803 พรสดุา ศขุสมบตัิ สตัวศาสตร์

631010938 เสาวลกัษณ์ ชาลกีลุ สตัวศาสตร์

631011705 เบญจพรวรรณ สารพันธ์ สตัวศาสตร์

631011756 เอกสาร หลกัค า สตัวศาสตร์

631011867 ปณกาญจน์ เลือ่นแป้น สตัวศาสตร์

631012501 ครรชติ ออ่นนอ้มดี สตัวศาสตร์

631012627 พธุติา ปัญญาลขิติ สตัวศาสตร์

631012722 ธนาภา สดุจติต์ สตัวศาสตร์

631012853 ภัทราพร จันทวสิา สตัวศาสตร์

631013007 อสิรยิาภรณ์ ผลทพิย์ สตัวศาสตร์

631013296 ชนัญชดิา ดอกกหุลาบ สตัวศาสตร์

631001716 ธนกร มว่งงาม สตัวศาสตร์

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

เลขทีผู่ส้มตัร สาขาวชิา/หลกัสตูร

631003238 ญาณภัทร์ อทิธชิยัฤาชา Business Information Technology  (International Program)

631012569 ภดูศิ บญุอมร Business Information Technology  (International Program)

631004717 FANQI JIN Business Information Technology  (International Program)

630700001 ณัชพล นันทสนัติ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631000951 วรีภัทร ใจกลา้ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631001290 ธาดา อมัพรประเสรฐิ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631001727 กฤตนิ กลิน่แกว้ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631002212 ธรีภัทร สามบญุเรอืง เทคโนโลยสีารสนเทศ

631002847 ณัฐพงษ์ ปทมุสตูร เทคโนโลยสีารสนเทศ

631002885 อาณัฐ บญุเลศิ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631003206 ไกรวนิ แนวอนิทร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631003696 ณัฐวลี จ าปาสด เทคโนโลยสีารสนเทศ

631003717 จฑุามาศ ชนาฐติกิลุ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631006186 กลัยรักษ์ ชบุผา เทคโนโลยสีารสนเทศ

631006565 ธนาดลุ เสรมิเผอืก เทคโนโลยสีารสนเทศ

631006575 อภเิชฏฐ์ คมวชัรพงศ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631006739 สรฉัตร สงัขพันธ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631006983 ชยัรวชิญ์ เอีย่มขจรชยั เทคโนโลยสีารสนเทศ

631007156 ตะวนัไท สจัจศรี เทคโนโลยสีารสนเทศ
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631008191 ธรีภพ โพธิเ์กดิ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631008580 พทุธมิา เดชด านลิ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631008897 อาภัสรา โมรัษเฐยีร เทคโนโลยสีารสนเทศ

631009651 เชาวว์ฒัน์ ยาทองชนุ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631009961 รุจรวี มลีา เทคโนโลยสีารสนเทศ

631011018 ศภุชยั ชืน่สขุศรี เทคโนโลยสีารสนเทศ

631011069 ศภุชยั แกว้จุย้ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631011287 พรีวชิญ์ กอ้งกจิกลุ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631011291 ธนวฒัน์ จันตะ๊วงค์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631011393 ชตุพินธ์ พรหมวจิติร เทคโนโลยสีารสนเทศ

631011461 นฤมล ทองเชือ้ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631011521 ธนบดี จงศริิ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631011531 กรรษฎา มงคลจาตรุงค์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631011585 ณภัทร พอ่บตุรดี เทคโนโลยสีารสนเทศ

631012028 พมิพม์าดา กรุน่สงูเนนิ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631012038 ภานุวฒัน์ กอ้งจันทรส์วา่ง เทคโนโลยสีารสนเทศ

631012188 นพวรรณ ปักอนิทรยี์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631012434 สเุมธ เขตขาม เทคโนโลยสีารสนเทศ

631012712 ภานุพงศ์ เฉลยรัตน์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631001163 จริายุ ธรณธติิ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631001130 ตลุธร วงศช์ยั วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631001284 นนทพัทธ์ เทศปัญ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631002917 ภัทรสดุา ยมนา วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631003911 ไอยดา แสงจันทร์ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631005179 กมลชนก สนิรักษา วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631005255 โชตกิา ตาวงค์ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631007343 กอ้งเกยีรติ คณุพาณชิยโ์ชติ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631007806 ภโวทัย เชดิชยัศรพีงศ์ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631010011 ญาณศิา ภัสสรสมบตัิ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

คณะการบรหิารและจดัการ

เลขทีผู่ส้มตัร สาขาวชิา/หลกัสตูร

631000001 กลุนันท์ นุ่มส าลี เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631000002 ดวงกมล เนตรงาม เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631000003 นพสทิธิ์ สรอ้ยสมัฤทธิ์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631001101 สริกิลุ พลูพพัิฒน์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631002615 เจตสวุรรณ สารสวุรรณ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631002855 ชนาสนิ ภัควนัต์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631002893 วลิาสนิี ชยัเลศิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631003272 พนิฐินัน พรหมจันทร์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631003757 ฐติญิา ไชยมงคล เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631004630 ชนณศิา หวผีม เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631005326 พจิติรา บญุเกยี เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631005524 นติภิมู ิ เชือ้เล็ก เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631006007 อจัฉรยิา ตระการไทย เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631006462 จริกติติ์ ก าศริมิงคล เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631006631 วราภรณ์ บญุจ าภู เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631007382 ภัคภรณ์ ลไีตรรงค์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631007401 ปพชิญา พรมหอม เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631008309 กนันกิา จันทรพ์านชิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631008825 อษัฎาวธุ ใจดี เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631008950 ศริปิราง ไหลสงวนงาม เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ
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631010653 ฐติรัิตน์ แพนธานี เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631011837 ณภัทร มติตอทุศิชยักลุ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631011933 ณัชชา ออ่นส าลี เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631012431 กฤตเมธ แซมสนธิ์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631012719 สลลิเกตน์ เอือ้เปรมจติ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631012824 ภาณุวฒัน์ ภาวะโคตร เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631013407 เศรษฐภักค์ เเจม่เจรญิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631000004 ณัชษ์ดวงพร ศรวีภิาคกจิ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631000005 ณัฐพร เจรญิพงศ์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631000006 ศรัณยก์นก คณุะจันทร์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631000950 ณัทญาภรณ์ ทองดอนค า บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631000990 ธนากร ลี บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631001006 อวสัดา สนัทาลนัุย บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631001026 วรนษิฐา เหมะรักษ์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631001050 ปารชิาติ ปิยวงศ์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631001074 วฑิาดา ระนาดเสนาะ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631001094 ธันยบรูณ์ สวุรรณรักษา บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631001098 ปิยธดิา รักประเทศ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631001118 เบญญาภา วงศว์ศิว์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631001173 สรวชิญ์ กา้หรมีละ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631001194 ชนมาศ ธรีะพล บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631001323 ชลนัธร คงแกว้ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631001367 สริภัทร ชโรธร บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631001414 กรวภิา ไชยค าภา บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631001479 พรนัชชา ข าคม บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631001485 ธรีเกยีรติ อ ิม่สบาย บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631001723 ปิยะวรรณ เมง่ศริิ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631001739 ชนาภา ฟุ้งกติติ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631001753 พันวรรษา เกตกุอง บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631001856 สลลิทร วฒันกลุ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631001980 พมิพน์ภิา แสงทอง บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631002008 พมิพม์าดา ภูส่ าลี บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631002039 รววิรรณ สแีค บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631002076 จดิาภา จริวฒันว์าทนิ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631002191 ณัฐนรยี์ โลหติศริิ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631002260 หทัยชนก มดิดี้ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631002335 ณชิรัตน์ กญัญา บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631002346 อาพัทชา ตนภู บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631002430 กานตส์ณีิ ครุธพันธ์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631002459 ณชิารัศม์ เกยีรตจิริะอรุณ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631002492 ภาวดิา หลกัหาญ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631002511 บญุณพรรณ ขาวข า บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631002658 อาทติยต์ยิา ชาชมุวงศ์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631002663 หยกวารนิ อนิทรศ์ริ ิ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631002673 จดิาภา ชยัคราม บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631002681 ขจรชยั วจิติรกาญจน์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631002759 พรมิา พัตนพบิลู บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631002793 ประสติา จันทรจ์ าปา บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631002823 นันทน์ภัส ศกัดนินธยาน์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631002852 สชุาวดี ธงสบิเกา้ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631002929 จฑุาพัฒน์ ถนอมจติร บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631002945 ศกัดธิัช หรัิญคณุกลุ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631002965 นทชิชา คงชอบ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

กด Ctrl+F ส าหรับการคน้หา



631003031 อภชิาติ ฟักเทพ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631003226 ปวรศิรา ฤกษ์ดี บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631003233 สายป่าน สายสจุรติ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631003339 ญาณศิา ระวาดชยั บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631003411 ปัทมพร ลิม่บตุร บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631003425 อนิธริา ภมูรี บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631003456 ธันยาภรณ์ เสนจันตะ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631003478 ณัฐณชิา สนัทัด บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631003528 ศรัณยก์ร หล าค า บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631003549 ปาณสิรา เชยบวัแกว้ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631003551 ภาณุวตั พริยิะสรุวงศ์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631003599 มนิตรา วฒันพร บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631003780 กนันพิา สฉี ่า บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631003884 สริกิญัญาพร ปรญิญาวชัรกลุ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631003893 นรากร ตนัตกิลุวจิติร บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631003974 เจตพัฒน์ สวุรรณวรนนท์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631004043 ณัฐพล ปลงใจ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631004055 ณัฐสดุา พันล าภักดิ์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631004114 นภัสสร บวัขาว บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631004226 อาธติา โคตรจันทร์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631004389 ฐติญิาภรณ์ พมิพเ์กา่ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631004492 เสงีย่ม ทองกระจาย บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631004634 บณุยรัษฏ มลุมะณี บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631004750 นศิากร เชือ้หงษ์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631004829 อารยิา หมืน่สา บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631004830 อภสิรา แกว้ลี บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631004896 พมิพช์นก ออ่นละมลู บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631004935 วภิาพรณ์ ใตช้มภู บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631005065 ฐติกิร สนุทรเกตุ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631005137 บญัญวตั ภศูรี บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631005379 สยามรัฐ นายจิง่ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631005522 ฐาปกรณ์ ทักษวทิยาพงศ์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631005607 พมิสริิ อนุชยั บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631005784 จณัฐตา อานันท์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631005855 โชตอินันต์ ธรัญจรัิสย์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631005860 ธัญพร เทพจันดา บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631005979 ณัฐชา ไฮม์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631006111 ธนภมูิ กลิน่เดช บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631006143 ชลชชิา มัตโิก บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631006509 ศริวิรรณ เตมิกลา้ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631006648 อารยีา พรหมปัญญา บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631006659 บญุญารักษ์ ใจสมมุง่หมาย บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631006677 สริภพ วศิาลบรรณวทิย์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631006690 พมิพพ์สิทุธิ์ สธุรรมราษฎร์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631006762 กญัญาภัค จันทรเ์ทพ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631006864 พศวรี์ อจัฉรยิสนุทร บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631006942 สริทัิศน์ ศริหิวงัสนัติ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631007266 ธรีะพงษ์ หมา่ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631007373 พรษิา อคันวิรรณ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631007425 อนิทพิร ทองแท ้ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631007471 ศริภัิคธิ์ มลูสาร บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631007584 ชลธชิา สมงาม บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631007839 กญัญานัฐ วงศก์นัยา บรหิารธรุกจิบณัฑติ
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631007889 อารรัีตน์ จันทรพ์ลบั บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631007933 เนตรฤทัย เครอืสวสัดิ์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631007955 ฌชิานันท์ อรรถบญัชา บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631008100 นันทชพร แซต่ัง้ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631008255 ธงธรรม สวุรรณโอฬาร บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631008591 อนัญญา อรชนุกะ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631008675 สจุติา อนิการเกตุ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631008683 พรีพัฒน์ ศรสีวสัดิ์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631008943 ศริดา คชาฉัตร บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631009091 สพัุตรา ทา้วทอง บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631009094 รัชกฤช เดชพมิกุต์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631009392 เพ็ญพมิล วนิจิสทิธิ์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631009595 ระพพีร พฒุเิพ็ญ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631009854 พัชราพร ทองใบ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631010209 ชยัวฒุิ อศัวเรอืงพภิพ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631010237 ชตุกิาญจน์ จารุประดษิฐเ์ลศิ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631010251 ธันยพร วนัสขุ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631010364 วภิาวี ทนิรุง่ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631010471 พยิดา สดุสวาท บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631010560 เสาวลกัษณ์ แกว้นคร บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631010596 ภรูนิท์ นยิมศรี บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631010619 พนดิา เสรมิศรี บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631010627 หทัยกานต์ ยิม้ละไม บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631010737 กฤตยชญ์ ปานรอด บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631010790 นรสิรา อนุสาสนะนันท์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631011485 นราวลัย์ ปวงสขุ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631011809 พรไพลนิ สนี ้าเงนิ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631011858 กฤษกร ปานรอด บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631011884 รชต สอนแปง บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631011918 พัชราภา สอนดี บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631012057 จริพรรณ ตัง้ตระการพงษ์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631012117 ธนภัทร มาตรสโุลก บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631012248 ศภุณัฐ งิว้ออก บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631012483 วภิาดา แสงเจรญิ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631012581 ศรญิญา ชือ่หลาย บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631012656 ศริภัสสร ศรนีวล บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631012666 ธติธิร สขุนาม บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631012756 ศภุานันท์ สมตน บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631012785 ภทรพร มะลาหอม บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631013131 สทิธชิล กนันยิม บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631013170 ธนวนัต์ ใจใส บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631013185 อารสิา พอ่จันดา บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631013197 ภาวณีิ ดเีลศิ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631013354 วษิณุวฒัน์ ชาญณรงค์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631001622 ปิยธดิา ศรศีริ ิ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631002163 ธมลวรรณ ทวทีรัพย์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631011625 จรรยพร เปรมตุน่ บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631011637 อาฐติญิา ใสสอาด บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631011687 สองเมอืง บรรจงเขยีน บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631011168 ชนศิา ตนัเฮง บรหิารธรุกจิบณัฑติ

631000191 ธัญณภัช ศริปิระภัสสคุนธ์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000192 ภมีเดช สถรีศลิปิน บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000197 ณัฐนรี ปานพรม บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ
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631000202 เอมมกิา กติตธิรรม บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000207 ศริภพ ปรุโปร่ง บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000208 ณัฐวภิา ลิม่ถาวรานันต์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000213 ปรมัตถ์ จ าเมอืง บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000214 ครษิฐ์ ไชยสโุพธิ์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000228 อาทติยา มมีขุ บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000240 จริเมธ สหุฤทด ารง บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000374 พศวตั จติตรยิกลุ บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000389 พรเทพ ชา่งสลกั บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000394 คนธมาศ ปัญญาทวทีรัพย์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000448 สกุฤตา นวลฉวี บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000457 จริภัทร พานสมบตัิ บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000478 อยัยา ลยุากร บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000484 กฤชตภิมู ิ ชายเกตุ บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000508 พรคม อสัดาธร บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000509 ชวูฒัน์ จักรพล บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000511 ฟรานเชสกา้ อดุมผลกลุ บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000523 วรภัทร ประคอง บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631004795 ชาลสิา หัสโรห์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631005493 ภคพล บรรดาศกัดิ์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631006043 วรพชิชา บญุชว่ย บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631006072 ภาคณิ อนิทรด์ว้ง บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631006338 ชยังกรู สกลุลมัย บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631006638 กติตพิศ เนือ้นิม่ บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631008392 ธนกฤต พัชราวฒุกิลุ บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631008529 เนตชิยั มาชู บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631009491 ภัทรกนัย์ นาประสทิธิช์ยั บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631010470 กานตธ์รี กรมิเขยีว บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631011998 ปรญีานุช พนัด บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631012515 ขนฐิฐา ชืน่ชชัวาลย์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631012519 ชญัญานุช ฐติโิชต บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013013 พรีเดช ชโูชคสริกิลุ บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013293 อคัรวฒัน์ วรอคัรกลุ บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013534 ฉัตรดนัย อนิทรประสทิธิ์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631013541 พฒุพิงศ์ พจนวรพงษ์ บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631000510 CHIEN PING WANG บรหิารธรุกจิบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี

เลขทีผู่ส้มตัร สาขาวชิา/หลกัสตูร

631001219 วรรษณา ป่ินทอง ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631001385 เบญญาภา คงเกง่ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631001446 พงศกร แสงใส ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631001844 พสิษิฐ์ นาราภักดสีกลุ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631001919 รัตนากร ศรเีดช ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631001969 รัชชานนท์ ศรสีขุ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631002196 วภิาวี รุง่ไพโรจน์ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631002300 นพเกา้ มัน่สขุ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631002337 ภครัช แสนใจ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631002383 ลลติา ฟองสายชล ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631002591 นาตยา หอมออ่น ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631002799 พรนภิา ดสีวสัดิ์ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631003604 ชนกนันทน์ สริรัิตนสนุทร ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

ชือ่-นามสกลุ
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631003728 วรศิรา แกว้เจญิ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631003855 สธุนัินท์ แซโ่งว้ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631004231 ชดิชนก เมธาวรากลุ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631004445 ชตุวิตั สอนศรี ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631004580 วรรณพร จันที ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631005527 เปรมศกัดิ์ จา่มมาตย์ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631006098 บวรนันท์ อ าไพกลุพธิาน์ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631006700 อนัดา ไทยพทัิกษ์ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631006707 คณติกลุ วรวรุณศาสตร์ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631006852 ณัฐพร ศริพิงษ์มงคล ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631006861 ธนวรรณ์ แซล่ิม้ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631007303 จฑุามาศ สมค าเพ็ชร ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631008483 ณัฏฐ์ พมิพรั์ตน์ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631008785 ชนัดดา เชาวช์ยัยทุธ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631008947 ณหทัย ลพอทัุย ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631009018 ธชิา เจรญิทรัพย์ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631009072 สทุธชิยั ร่วมเขต ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631009191 ฐติกา ศกัดิศ์รี ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631009343 วนัวสิา นนทศลิา ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631009453 นันทนี เกราะเหล็ก ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631009681 สวรรยา รอบญุ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631010340 นนทพัทธ์ นิม่เพ็ง ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631010527 พรีะภัทร์ ศริลิกัษณ์ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631011027 กฤตยา ผวิออ่นดี ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631011045 พงศธร หัตไทยถะระ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631011108 บณุยานุช ดวงจนิดา ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631011794 ชนสิรา แกว้ค าลา ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631011825 จนัญญา ยาวะโนภาส ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631012372 อชริญิา ตรุวทิยาคม ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631012644 หฤทัย ปัน้ด า ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631013278 ปรญิญวฒัน์ นพพบิลูย์ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

630300001 สตุาภัทร ไชยะ ค.อ.บ. (ครุศาสตรเ์กษตร)

631001705 สวุรรณา ดษิประธปู ค.อ.บ. (ครุศาสตรเ์กษตร)

631002024 ภัทรชา เลาะภมูี ค.อ.บ. (ครุศาสตรเ์กษตร)

631002030 สดุารัตน์ เหมอืนกลู ค.อ.บ. (ครุศาสตรเ์กษตร)

631002630 อภภิมู ิ อุย่กมุกร ค.อ.บ. (ครุศาสตรเ์กษตร)

631003054 เกศรนิทร์ สวสัดิศ์รี ค.อ.บ. (ครุศาสตรเ์กษตร)

631003564 วนิทิร พลูจวง ค.อ.บ. (ครุศาสตรเ์กษตร)

631004494 พัชรพร ยัง่ยนื ค.อ.บ. (ครุศาสตรเ์กษตร)

631004760 ชนสิรา มะซอ ค.อ.บ. (ครุศาสตรเ์กษตร)

631004993 พัชรพร อทุธยิา ค.อ.บ. (ครุศาสตรเ์กษตร)

631005863 ทองแกว้ บญุสาร ค.อ.บ. (ครุศาสตรเ์กษตร)

631006828 ศริวิรรณ ศรทีอง ค.อ.บ. (ครุศาสตรเ์กษตร)

631007275 จฑุารัตน์ ฮวบหุน่ ค.อ.บ. (ครุศาสตรเ์กษตร)

631008173 ชลธชิา เชยมาน ค.อ.บ. (ครุศาสตรเ์กษตร)

631009320 กลัยา พรมงาม ค.อ.บ. (ครุศาสตรเ์กษตร)

631009996 ภัทลดา บรุมีาศ ค.อ.บ. (ครุศาสตรเ์กษตร)

631010203 สพุรรณี ผาศลิป์ ค.อ.บ. (ครุศาสตรเ์กษตร)

631010824 ชยพล แกว้แดง ค.อ.บ. (ครุศาสตรเ์กษตร)

631011476 กฤตเิดช พมิละมาศ ค.อ.บ. (ครุศาสตรเ์กษตร)

631012355 กอ่พงศ์ สรีุวตัร์ ค.อ.บ. (ครุศาสตรเ์กษตร)

631012788 จติตมิา บณิฑบาตร์ ค.อ.บ. (ครุศาสตรเ์กษตร)

631013051 ดวงกมล แจม่จักษุ ค.อ.บ. (ครุศาสตรเ์กษตร)

กด Ctrl+F ส าหรับการคน้หา



631001011 ภาณณีิ ผลโพธิ์ ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631001095 กฤษฏ์ แกว้จนิดา ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631001243 กชพรรณ รูปขาว ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631001250 พชรพล มงุเมอืง ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631001280 อฐัภญิญา ชุม่ดี ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631001326 กานตร์วี ศรสีวุรรณ ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631001404 กานตช์นก นามวงศ์ ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631001889 ณัฐวฒุิ นกิรพันธ์ ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631001905 ลกัษมี พุม่พวง ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631001935 กมลรัตน์ แสงนลิ ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631002050 สธุดิา ใจกลา้ ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631002231 คมวฒัน์ สขุบาล ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631002256 อาภานุช เกษมธนโชติ ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631002265 พรีพล เลศิวลิยั ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631003270 นรศิรา เขจรเฟ่ือง ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631003403 ศลษิา นุ่นแกว้ ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631003740 กนกวรรณ วทิยากร ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631004346 ธรรมวสิาข์ สหีะนาม ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631004669 ปณุณภา นอ้ยอบุล ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631004746 กลัยา พานทอง ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631004766 ณัชภัคน์ เหลอืงวฒันกลุ ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631004824 อาทติยา แกว้กลุา ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631004869 อรศริญิา สนิธโุร ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631005074 เผา่พมิล วมิลกลุรัตน ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631005208 ธัญญมณฑน์ สมันนุย้ ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631005233 สรัณย์ แซโ่คว้ ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631005346 ปิยะธดิา ผกูวาจา ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631005517 สริภัทร กจิประเทอืง ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631005535 ทพิยส์ดุา แซจ่วิ ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631005854 ฐติมิา เกตทุองมา ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631005959 ศภุสิรา ศรบรสิทุธิ์ ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631006270 วชริวฒุิ ศกัดิม์งคลเลศิ ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631006388 สมทุรชยั เทพภษูาวฒันา ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631006427 ก าพล แถมมี ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631007203 สมุาลี จับศรี ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631007206 ภพูพัิฒน์ วฒุโิส ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631007406 ปิยะฉัตร แกว้จันทร์ ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631007626 บณุยกร เจา้ทรัพย์ ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631008361 จณิหน์ภิา สุม่มาตร์ ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631008398 ณัฐญา พลพทุธา ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631008603 บณัฑติา ไฉไลพันธุ์ ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631008781 นภัทร ไกรเชย ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631008782 สรุพีร หรัิญพฤกษ์ ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631009443 กฤษณา ดวงสาม ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631010928 ธนภรณ์ สมปาง ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631010942 เมธาวี บญุศรรัีมย์ ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631010963 ศภุกรณ์ จันทรโ์รรุณ ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631011324 ศขุวลี กติตญิาณ ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631011762 ศภุชยั อรุณนวล ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631011765 พรรัตน์ แสนสขุ ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631012367 ธนกร เมธวีงศ์ ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631012654 กนกศรี สรรพจักร ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

631012751 รวภิา ใจสวา่ง ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)
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631013110 คมชาญ ส าราญสขุวฒัน์ ค.อ.บ. (ครุศาสตรก์ารออกแบบ)

630300002 จฑุามาศ เมอืงโคตร ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

630300003 สรัลชนา ศรจัีนทา ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631001056 ปิยะวฒัน์ บญุชยัเกยีรติ ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631001493 รักษิตา มณีทลู ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631001740 เจษฎา ศรศรี ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631002915 ธดิารัตน์ ไกท่อง ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631003570 ปิยธดิา โพธิห์อม ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631004111 ปลืม้ปิติ ดวงสวสัดิ์ ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631004735 นติธิร มานะโสภากลุ ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631005354 บรรณวชิญ์ ผวิมา ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631005915 ณัฐวฒุิ เครอืแกว้ ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631006005 ณัฐธดิา ศรมีณฑา ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631006015 สริภัิกศร รัตนคช ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631006131 ชยธร บษุบารัตน์ ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631006553 กลุนติรา ภสูศูรี ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631006790 ปิยธดิา คาโส ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631006900 เกศรนิทร์ สนุทรคลา้ย ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631006988 ปณดิา สขุสเุดช ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631007274 สลุยัมี หมาดเตะ๊ ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631007465 รัตนา สงัฤกษ์ ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631007581 กญัญารัตน์ จ ารูญศริริุง่โรจน์ ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631008727 ราตรี วทิยา ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631008745 อภบิรูณ์ วงคใ์ส ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631008808 ชตุพินธ์ สงิหโ์ต ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631008859 พัทธธ์รีา โรงกลาง ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631009624 ณชิา กลุวงศ์ ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631009625 อจัจมิา ล ้าถาวรวงษ์ ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631009758 ศภุสณัฑ์ ชมุวรฐายี ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631009822 ชยกร หรัิญวงษ์ ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631009921 ภัทรนรนิทร์ คงไสย ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631010228 ศรายทุธ จานุสงัข์ ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631010692 พรพมิล พรหมรัตน์ ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631010773 วรศิรา ตายเูคน ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631011784 บญัชา พวงพกิลุ ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631012346 คณษิฐา สงิหท์อง ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631012387 เปรมวดี สญูราช ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631012494 พรทติา ยิม้ยนิดี ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631012518 อนุทัศน์ ชาวโพธิห์ลวง ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631012671 ดลภรณ์ จันทรพ์ายัพ ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631012742 พงศภ์รณ์ ชมสลงุ ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631012928 หฤษฎ์ จงดี ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631013034 นภสนิธุ์ สงิหบ์รุี ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631001651 สภุาวดี สลามเตะ๊ ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631004169 ภฟู้า มาศทอง ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631005916 ภากร เรือ่ศรจัีนทร์ ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631010163 สริปิระภา เพ็งแจม่ ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631011635 ธนภมูิ ปรัชญานพินธ์ ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631013163 กญัญารัตน์ จงรวมกลาง ค.อ.บ. (ครุศาสตรว์ศิวกรรม)

631000961 วงศกร วงษ์ศริิ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631000964 ทักษ์ดนัย ดาระสวสัดิ์ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631000992 รุง่ทพิย์ ทรัพยม์าก ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631001048 กลุธดิา นุชาตวิงศ์ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
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631001085 ธรีวชิ ทองนอ้ย ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631001131 นัสรนี ฤทธไิกร ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631001190 สวุรญา ภูเ่ชย ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631001203 ธนโชติ ปัญญาศาสตร์ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631001782 พชิญช์นก จารัตน์ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631001808 รสริิ รัศมี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631001925 พรชติา อยูร่อง ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631001997 นรภัทร คะเต็บหมัด ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631002038 กลัยกร ดา่นกระโทก ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631002488 นัทนันท์ ศลิโรจน์ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631002586 พลอยปภัส พงศว์ราธษิณ์ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631003017 วรนิทร ทรงศกัดิศ์ภุโชค ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631003026 วชริญาณ์ ใจงามดี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631003410 วภิาวนั ศริพิร ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631003442 กญัญาพัชร กรดเกลา้ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631003652 จรีษา เชีย่วการรบ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631003767 เอกรนิทร์ ไมจั้นทร์ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631004373 มาลนิี มณีรัตน์ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631004400 อรศิรา ใจกวา้ง ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631004566 สภุชา อนิทวชั ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631004855 สริาววรณ ววิาสขุ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631005052 กฤษณชยั ชืน่ใจ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631005405 สริมิาภรณ์ กลดัทรัพย์ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631005561 พัฒนาวดี พทุธวงค์ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631005755 เบญจวรรณ แจดนวน ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631006018 พมิพป์วณ์ี พัฒนสตูร ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631006359 วรดา แมน้มนิทร์ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631006563 ชยัพจน์ เอีย่มกจิการ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631006571 เขษมศกัดิ์ พุม่เรอืง ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631006718 ศริรัิตน์ ฤกษ์วรประสทิธิ์ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631006723 พรนภา ไกรสมมติ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631006781 ญาณศิา สมพร ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631006880 ชนนช์นก สายจันทร์ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631006904 อมติา แกว้คุม้ภัย ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631007357 ชนัญชดิา ไทยทรง ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631007988 พสรัุตน์ อภรัิกษ์โชตศิริ ิ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631008662 จริายุ ปลอ้งใหม่ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631008841 แกว้ขวญั วรรณนภาลยั ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631009361 สริภัทร เชือ้คนมัน่ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631009365 พทุธนัินท์ มขุเมอืง ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631009462 คณาโชค ณะเพชร ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631009943 ศศวิมิล ทัพจันทร์ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631010507 วรปรัชญ์ ไชยจารยี์ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631011177 ปชูติา เจระนลิ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631011795 พรณัฐชา แตงโพธิ์ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631011806 ประเทศไทย พมิโคตร ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631012092 ภาสกร โพธิแ์กว้ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631012144 ศภุกร จนินกิร ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631012718 นันทนา พลูสวสัดิ์ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631013174 ทัศนช์ากร ศรสีวุรรณ์ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631013297 พชร เดชะบญุชนะ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631003216 ณัฐศกัดิ์ อตุตะระนาค ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)
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คณะวทิยาศาสตร์

เลขทีผู่ส้มตัร สาขาวชิา/หลกัสตูร

630500001 มะลวิลัย์ สมบตัวิงษ์ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

630500002 วรัญญา พลรบ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

631001508 ภญูดา พนาศรี เคมสี ิง่แวดลอ้ม

631001537 ณชิาภัทร มงคล เคมสี ิง่แวดลอ้ม

631003029 ธนภัทร กลุค า เคมสี ิง่แวดลอ้ม

631003558 อรณชิา เกษศรรัีตน์ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

631003896 ธริดา สมศกัดิ์ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

631005157 อาทติยา เเหลมศรี เคมสี ิง่แวดลอ้ม

631008314 ณ ฐปพร เอนกทรัพย์ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

631008336 วรัญญภัทร สงิหก์ลม เคมสี ิง่แวดลอ้ม

631008499 ณัฐภมูิ ใจงเูหลอืม เคมสี ิง่แวดลอ้ม

631009536 กติตกิร เมฆประยรู เคมสี ิง่แวดลอ้ม

631009633 อชริญา แยม้ศริิ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

631009790 นันทฉัตร เข็มวชิยั เคมสี ิง่แวดลอ้ม

631010421 รตกิานต์ อบุลจันทร์ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

631011421 ฟาฮาน่า บญุแกน่ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

631011752 สมุาลี ยิม้ละมลู เคมสี ิง่แวดลอ้ม

631012041 พรชติา มัน่เครอื เคมสี ิง่แวดลอ้ม

631012130 ปารชิาติ มาลยั เคมสี ิง่แวดลอ้ม

631013154 พมิพช์นก บญุบาง เคมสี ิง่แวดลอ้ม

631013412 พทุธคณุ ทยายทุธ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

630500003 ณัฐพรรณ หวงัซอ เคมอีตุสาหกรรม

630500004 ปัฐญา มเูราะ เคมอีตุสาหกรรม

630500005 อทติยา แจง้เรอืง เคมอีตุสาหกรรม

631001188 อมรวรรณ ประจติร เคมอีตุสาหกรรม

631001586 อรอนงค์ สนวนรัมย์ เคมอีตุสาหกรรม

631002360 ศริลิกัษณ์ ปราสมทุร์ เคมอีตุสาหกรรม

631003976 กชกร โสดากลุ เคมอีตุสาหกรรม

631004670 ภัคญาดา นิม่สาย เคมอีตุสาหกรรม

631005235 บณุยชา ปายัน เคมอีตุสาหกรรม

631005555 แสนชยั ไฝชยัภมูิ เคมอีตุสาหกรรม

631006466 ณัฐรกิา ชมิโพธิค์ลงั เคมอีตุสาหกรรม

631006756 ปณาลี ชว่ยแกว้ เคมอีตุสาหกรรม

631006803 พรรณราย กตญัญสตูร์ เคมอีตุสาหกรรม

631007226 ปณาลี เหลีย่มวฒันา เคมอีตุสาหกรรม

631011271 ณัฐฐนัินท์ ไมตรี เคมอีตุสาหกรรม

631011276 ฐานมาศ สอนสเกตุ เคมอีตุสาหกรรม

631012030 อภรัิกษ์ เชาวส์ธุเีลศิ เคมอีตุสาหกรรม

631012302 ภัทราวดี บญุเกดิ เคมอีตุสาหกรรม

631012921 วจิติรา บรูประทปี เคมอีตุสาหกรรม

631005901 ชตุภิา ประสทิธิ์ เทคโนโลยชีวีภาพ

631007446 ณัฏฐณ์รณิ รัชญนธ์นโชติ เทคโนโลยชีวีภาพ

631007833 จริกฤต เชยเปีย เทคโนโลยชีวีภาพ

631011132 รศนิา ปีสงิห์ เทคโนโลยชีวีภาพ

631011151 ผกาวรรณ กงัแฮ เทคโนโลยชีวีภาพ

631013165 พชิญา ศริสิกลุพร เทคโนโลยชีวีภาพ

630500006 จรัิชญา ดลุยากรณ์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

631001433 สจัฉกิรณ์ สรุวิรรณ คณติศาสตรป์ระยกุต์

631002120 ภรูพัิฒน์ ไพรอด คณติศาสตรป์ระยกุต์

631002373 ภาณุรัศมิ์ แสงไชย คณติศาสตรป์ระยกุต์

ชือ่-นามสกลุ
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631002700 พัชรพงษ์ ยะทาน คณติศาสตรป์ระยกุต์

631002904 ปภัสสร เอีย่มแข คณติศาสตรป์ระยกุต์

631003297 ฉัตรดนัย บเุงนิ คณติศาสตรป์ระยกุต์

631005557 ภัณฑริา ขนุณาลยั คณติศาสตรป์ระยกุต์

631006036 นเรนทรฤ์ทธิ์ รัศมฤีกษ์ชยั คณติศาสตรป์ระยกุต์

631006039 ภัทรพันธุ์ พลูสวสัดิ์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

631006684 มนัส นลิธวชั คณติศาสตรป์ระยกุต์

631007415 สโรชา ขนุประเสรฐิ คณติศาสตรป์ระยกุต์

631007627 กญัญารัตน์ ออ่นข า คณติศาสตรป์ระยกุต์

631009001 วรีชยั จ าปา คณติศาสตรป์ระยกุต์

631010028 นธิพิร ภฉูลาด คณติศาสตรป์ระยกุต์

631011395 ศกัยป์ภพ เดชสนุทรวฒัน์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

631012598 ญาณศิา ฟองมณี คณติศาสตรป์ระยกุต์

631011624 อารยา อาด า คณติศาสตรป์ระยกุต์

631001261 ณัฐนรี จสูงิห์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631001496 ชญาณศิา แกว้จรัส จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631001708 รุง่นภา ศรรัีกษา จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631002278 ชณดิา องัสพุานชิ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631003293 ศรนิทรท์พิย์ บญุน่วม จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631003850 นรศิรา สนิชู จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631004300 ณัฐธดิา ดษิฐส์งูเนนิ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631006076 กษิดิเ์ดช ชืน่ชม จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631008350 กนกวรรณ ขนัอาสา จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631008703 วศนิ เบญจพรวจิติร จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631009321 อนุรักษ์ ดอกไม ้ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631009360 ศริกิญัญา แกว้ขนุทศ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631009562 ชลธชิา กระจา่ง จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631009974 ชลธชิา จติรภักดี จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631011217 ปรยิาภัทร โลสนัตา จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631012126 อนิทริา เชยมาน จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631001616 รภัสสา เพ็ชรจนิดา จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631001223 ศภุกร ไชยศล ฟิสกิสป์ระยกุต์

631002220 จฑุาทพิย์ จันทรข์อม ฟิสกิสป์ระยกุต์

631003555 พศิประภา พันพรัูกษ์ ฟิสกิสป์ระยกุต์

631004377 นคร เจรญิผล ฟิสกิสป์ระยกุต์

631009099 กนัตธ์ภิา มังกรแกว้ ฟิสกิสป์ระยกุต์

631006016 ปัณฑกิา สขุเลศิ ฟิสกิสป์ระยกุต์

630500007 ธนวรรณ วงศเ์พชรชารัต วทิยาการคอมพวิเตอร์

631001020 ธนาธปิ ลกัขษร วทิยาการคอมพวิเตอร์

631001269 วชัรนิทร์ พรมเกตุ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631001936 กญัธชิา ไตรศรี วทิยาการคอมพวิเตอร์

631002425 กษภัค อภเิดชธนาภรณ์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631002579 กนัยา เเสนค า วทิยาการคอมพวิเตอร์

631003082 ณัฏฐกฤต กลิน่ดอกแกว้ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631003131 พลิดา ประสาน วทิยาการคอมพวิเตอร์

631003554 กติตพัินธุ์ แสงดารากลุ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631003978 ธรธรรม จฬุาเสรกีลุ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631004086 พทิวสั งามวรรณากร วทิยาการคอมพวิเตอร์

631004281 ณัฐนันท์ ธนแสงชยัสทิธิ์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631004345 อนพัทย์ โพธิล์บิ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631004508 ณชิา ถิน่ไทย วทิยาการคอมพวิเตอร์

631004633 ภธูเนศ ประสทิธิส์นิ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631004906 ศริรัิฐ สงัขข์าว วทิยาการคอมพวิเตอร์

กด Ctrl+F ส าหรับการคน้หา



631004994 ศริวิจัน์ ตรังคานุวฒัน์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631005104 วรทิธินั์นท์ ทพิยโ์ภชนา วทิยาการคอมพวิเตอร์

631005226 ดลินน วชิริมาลา วทิยาการคอมพวิเตอร์

631005251 กฤษกร ทองเหลอืง วทิยาการคอมพวิเตอร์

631005321 อรุณวชิญ์ ชสูนิบญุประเสรฐิ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631005562 แกว้เพชร หนูร่วง วทิยาการคอมพวิเตอร์

631006145 ธรรมนติย์ เจนสนิธนานันท์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631006152 จักรกฤษณ์ หลอ่ยดา วทิยาการคอมพวิเตอร์

631006417 ฑณิภัฏ ภักดี วทิยาการคอมพวิเตอร์

631006658 กฤตณพล จารุกติตคิณุชยั วทิยาการคอมพวิเตอร์

631006802 มิง่ขวญั จติวศนิ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631006805 ธนวตัร แกว้มณี วทิยาการคอมพวิเตอร์

631007694 วรกร จันทรานนท์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631007811 นชินันต์ จันทบตัิ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631008353 ชนภัทร มาสรนิทร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631008680 พยิดา เสนาเพ็ง วทิยาการคอมพวิเตอร์

631008932 ผูน้ า แซเ่ลา้ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631008952 สหชยั แผลงฤทธิ์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631009117 อนุวตัร ตรเีจรญิรัตน์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631009403 จรีนันท์ พมิพกนัต์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631009794 ณัฐภัทร องึคเดชา วทิยาการคอมพวิเตอร์

631009824 พงศกร กาเหวา่ลาย วทิยาการคอมพวิเตอร์

631009871 กติตกิาญจน์ กองอรรถ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631012261 วาฟีดะฮ์ สขุวเิศษ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631012626 ธนัตถ์ สทิธปิระสงค์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631012747 ภวูดล ส าราญจติร วทิยาการคอมพวิเตอร์

631001078 กร พึง่แตง สถติปิระยกุต์

631002172 สราวธุ เพิม่สขุ สถติปิระยกุต์

631002944 ภาธร วฒันป์ระกายรัตน์ สถติปิระยกุต์

631003200 อาภาภัทร เจรญิวทิย์ สถติปิระยกุต์

631004353 อดุมศกัดิ์ นาทศรี สถติปิระยกุต์

631004774 ธนพัฒน์ สอนโส สถติปิระยกุต์

631004776 ปรณิาห์ ปะโสรัก สถติปิระยกุต์

631004953 นวนิดา หว่งแกว้พราย สถติปิระยกุต์

631005764 พชริา ณ น่าน สถติปิระยกุต์

631005865 ปิยพร ปานเพ็ชร สถติปิระยกุต์

631006031 พรีดา ตาละ สถติปิระยกุต์

631006113 วรีดา จันทร สถติปิระยกุต์

631006240 วชิยตุม์ แทน่จริวฒันา สถติปิระยกุต์

631007527 ชลณชิา คลา้ยคลงึ สถติปิระยกุต์

631007978 ปัญจพล ชาวก าพรา้ สถติปิระยกุต์

631008978 ชนติา อุย้สัว้ สถติปิระยกุต์

631010922 อภสิทิธิ์ ชยัวริยิะกจิ สถติปิระยกุต์

631011861 สพุรรณกิา บญุสนิธุ์ สถติปิระยกุต์

631012246 ปรารฉัิตร เผา่ฉนวน สถติปิระยกุต์

631012744 ปรชีญา จติตเกษม สถติปิระยกุต์

631012838 พงศนันท์ หวงัยงกลุวฒันา สถติปิระยกุต์

คณะศลิปศาสตร์

เลขทีผู่ส้มตัร สาขาวชิา/หลกัสตูร

631001369 ญาณากร บทมาตย์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631001483 ธนภัทร สง่แชม้ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร
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631008015 นวพร เผา่ชู นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631009241 ชืน่ใจ กาญจนพรประภา นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631010337 อภัสรา แสนสี นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631010777 ธติสิรร ออ่นแกว้ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631011836 จณสิตา ตาอา้ยเทอืก นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631001221 กานต์ หอมหวล ภาษาญีปุ่่ น

631002122 นัฐภมูิ ออ่นนอ้ม ภาษาญีปุ่่ น

631002411 นนทพัทธ์ อนิทรจั์นทร์ ภาษาญีปุ่่ น

631003178 ไผทกานต์ ทมิยา้ยงาม ภาษาญีปุ่่ น

631003284 ชรนิรัตน์ ชรูบิตัร ภาษาญีปุ่่ น

631005336 ธนพร วเิชยีร ภาษาญีปุ่่ น

631006011 ณัฐธดิา บวัทอง ภาษาญีปุ่่ น

631006392 บญุรักษา ไชยดี ภาษาญีปุ่่ น

631007328 ณัฐ ยอดแกว้ ภาษาญีปุ่่ น

631007837 อญัชสิา พลายดว้ง ภาษาญีปุ่่ น

631011443 ชณชิา ป่ินปินันธ์ ภาษาญีปุ่่ น

631004162 สดุารัตน์ เพยีสนทิ ภาษาญีปุ่่ น

631400001 กชกร วรรณจร ภาษาองักฤษ

631001177 อรสิรา เกง่ธัญกรรม ภาษาองักฤษ

631001477 ณัฐชา แสงชยัภมูิ ภาษาองักฤษ

631001497 ธนดิา ศรหีานนท์ ภาษาองักฤษ

631002019 เพชรปลอด เทยีนทอง ภาษาองักฤษ

631002291 พชิามญชุ์ ดษิฐเวชชยั ภาษาองักฤษ

631003727 วรางคณา เชือ้นาวนิ ภาษาองักฤษ

631004476 ณัฐชยั เลีย่มวไิลรัตน์ ภาษาองักฤษ

631004965 พสธุดิา พัทจารี ภาษาองักฤษ

631005339 ธนัญชนก สขุประเสรฐิ ภาษาองักฤษ

631007023 นภัสสร สาระประเสรฐิกลุ ภาษาองักฤษ

631008311 บณัฑติา โฮมวงศ์ ภาษาองักฤษ

631008583 ภมูภัิทรา เรอืงประเทอืงสขุ ภาษาองักฤษ

631009345 ศริพิงศ์ เมธภัีทรกลุ ภาษาองักฤษ

631009737 กญัชภัค รองแกว้ ภาษาองักฤษ

631010185 ปวณ์ีกร ธนากรรฐ์ ภาษาองักฤษ

631010712 ธนกร รุง่เรอืงโชตสิกลุ ภาษาองักฤษ

631012105 วรีญา โพธิน์ิม่แดง ภาษาองักฤษ

631012257 รุจริภา สกุลุ ภาษาองักฤษ

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

เลขทีผู่ส้มตัร สาขาวชิา/หลกัสตูร

631000985 พรชนก คชพันธ์ การถา่ยภาพ

631001465 พรีะกานต์ นุ่มนก การถา่ยภาพ

631001989 โยชวูา อสิสระอานัตพิงษ์ การถา่ยภาพ

631002011 รัตนา เพ็ชรสกุ การถา่ยภาพ

631003760 วสรัุตน์ ณ  ตะกัว่ทุง่ การถา่ยภาพ

631005596 ณชิวทิย์ อศิราพฤกษ์ การถา่ยภาพ

631006982 วรัญญา ลกัษณลมา้ย การถา่ยภาพ

631007036 วรีภัทร บญุเลศิวรกลุ การถา่ยภาพ

631010929 ชนกนัต์ เจรญิธรรม การถา่ยภาพ

631011121 ธัญวฒุิ เลศิปัญญาวรีพล การถา่ยภาพ

631011663 อารฟี มลูทรัพย์ การถา่ยภาพ

631001500 สภัุสสรา เมตตาวฒันคณุ การออกแบบสนเทศสามมติิ

631001556 ดรัสวนิ เกษด ารงพันธ์ การออกแบบสนเทศสามมติิ

ชือ่-นามสกลุ
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631003283 ธรีารัตน์ โกมลอทิธโิรจน์ การออกแบบสนเทศสามมติิ

631003380 นภิาศริิ นารษีา การออกแบบสนเทศสามมติิ

631005186 ณัฐกร กอ่วฒุกิลุรังษี การออกแบบสนเทศสามมติิ

631005706 ภเูมศ พันสทิธิ การออกแบบสนเทศสามมติิ

631006538 ภัสราภรณ์ จารุกลุธนวจัน์ การออกแบบสนเทศสามมติิ

631006853 ชาครติ ข าวลิยั การออกแบบสนเทศสามมติิ

631008333 นริุษา เจรญิลกัษณ์ การออกแบบสนเทศสามมติิ

631010186 นจิจารยี์ โรจนพัฒน์ การออกแบบสนเทศสามมติิ

631001012 ศริพัิกตร์ นสิยัซือ่ จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631001439 ศรัณยพ์ร ปัน้มา จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631001448 ธนญิา ธนากจิเจรญิ จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631001956 อาภัสสร ปานทอง จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631002112 พชิยา สวุรรณโชติ จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631002142 รัตถกร กติตภิมู ิ จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631002274 องิครัต สภุาดษิฐ์ จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631003511 ศโิรรัตน์ แดงนวล จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631003553 ฉัตรานันท์ ทองลาด จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631003788 กนกนันท์ ศภุจติต์ จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631003829 ชนัญชติา ขนัหาญศกึ จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631004205 ศรนิทพิย์ สวา่งวงศ์ จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631004579 ภัทรดนัย ยงสวสัดิ์ จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631004592 อมรนิทร์ สวุรรณเดชา จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631005537 ภมูวิณัฐ โตนพคณุ จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631005738 อสัรี นาคเพยีร จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631005844 ปิยะธดิา ชศูรี จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631006232 ณัฐชนน สวุรรณรัตน์ จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631006265 ธณติญา จ ้าเหล่ จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631006445 พรนภา การเจรญิ จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631006668 ณัฐวดี อนิเจรญิ จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631006735 ชมพนุูท จริานันทส์ริ ิ จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631007046 พมิพพ์ศิา อนุฤทธิ์ จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631007238 ปานวาด เมฆปรดีาวงศ์ จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631007734 ภมูภัิทร คุม้ครอง จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631007766 นัชชา นาคมว่ง จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631008052 ตถาตา กติตพิระวงค์ จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631008075 พมิพพ์สิทุธิ์ แสงประสทิธิ์ จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631008259 ปรศินา ถ ้ากลาง จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631008722 ธัญชนก ตัง้เจรญิประเสรฐิ จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631008804 ภัทรพล ศรงีาม จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631008936 พัฐสดุา ภูถ่าวร จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631008945 อนัญญา คงทอง จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631009313 ศริภพ กลุธิ จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631009469 ณัฎฐณชิา สพุงษ์ จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631011079 ธรีพล แกว้เกดิ จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631011232 ธัญชนก พจนพริง้ จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631011355 วรศิรา สมัมาเลศิภัณฑ์ จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631011397 ธนัชพร ประกอบธรรม จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631012538 สริดนัย พะมาลี จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631012734 ทัชมาวี ตานเีทพ จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631012831 นวพล จรลรัีตน์ จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631012954 พงศธร มณีประพันธ์ จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631013209 ฤทธริุทธ โรจนานุกลูพงศ์ จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631001610 วรศิรา พันธมุจนิดา จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์
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631001685 ชลนกิานต์ มะขามป้อม จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631003169 กานดา จติดี จติรกรรมและมเีดยีอาตสฯ์

631001407 อภญิญา นภาโชติ นเิทศศลิป์ 

631001450 นภัส ธรรมจารกึ นเิทศศลิป์ 

631002090 พรีพงศ์ สทุธไิมตรี นเิทศศลิป์ 

631002101 กลุนรี กาเจรญิ นเิทศศลิป์ 

631002752 ณชิารยี์ สปุระภากร นเิทศศลิป์ 

631003559 จรัิชญา ปันทะโชติ นเิทศศลิป์ 

631003667 ศราวลี ศรศีรากร นเิทศศลิป์ 

631003830 ณัฐชนนจ์ องคศ์ริพิร นเิทศศลิป์ 

631004013 กติตธิัช พัว้ชว่ย นเิทศศลิป์ 

631004290 จอมพล คณุธรรมสกลุ นเิทศศลิป์ 

631004380 รักชนก ลมิปรุง่พัฒนกจิ นเิทศศลิป์ 

631004666 ภราดร ใสบาล นเิทศศลิป์ 

631005358 อสิรยิา หนิวเิศษ นเิทศศลิป์ 

631006877 จติรลดา จรีะจติสมัพันธ์ นเิทศศลิป์ 

631007027 ญาวณีิ ชณิโกสมุ นเิทศศลิป์ 

631007300 สราลี ภักดวีนชิพงค์ นเิทศศลิป์ 

631007433 มัญธลี บญุเหลอื นเิทศศลิป์ 

631007641 พรรัตน์ เสาสงู นเิทศศลิป์ 

631008537 จรัิฐพิร นาคสทุธิ์ นเิทศศลิป์ 

631008690 รววีรรณ จันทรส์วุรรณ นเิทศศลิป์ 

631012592 นพินิธร ธนเมธี นเิทศศลิป์ 

631013334 พมิพน์ภิา เผอืกเพีย้น นเิทศศลิป์ 

631001005 เดชบดนิทร์ ขยันยิง่ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631001038 สทุธดิา บวัลอย ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631001061 กฤษฎา ปิตาวงษ์ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631001275 กลัปพฤกษ์ ตยิะจามร ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631001361 พรรณชนก พพิธิภักดี ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631002055 ธรีภัทร์ นาควโิรจน์ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631002081 ศรัิส อรุาแกว้ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631002409 ปัญญช์วิารนิทร์ ชนินภาแสน ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631002573 นจิวภิา สมอแข็ง ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631002645 ศรนิธร เชือ้อนิสงู ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631002649 วรศิรา สขุสาร ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631003774 กฤตภัทร บษุยบณัฑรู ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631003787 ระววีรรณ บษุราคมั ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631003789 ญาณศิา ศลิปรัศมี ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631004064 ภมี ประสพดี ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631004218 พลอยจันทร์ เปลีย่นสายสบื ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631004344 รสกิานต์ เสน็ตริะ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631004997 ศรัณยพ์จน์ ทองวไิล ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631005213 สภุาดา ธนะเสวี ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631005630 แดนไท สมชนะกจิ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631005727 พาขวญั สทิธคิ า ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631006225 พมิพล์ภัส เกลาแกว้ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631006239 ขวญัพชิชา หนูทอง ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631006725 พชีญา วรรณสวาท ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631006759 พชิามญธุ์ ภรูรัิตนพร ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631006774 ณัฎฐณชิา โอกาศรัตน์ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631007213 พรประภา นามวงค์ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631007432 สวุจัิกขณ์ กฤดาภร ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631007783 บณุยกร อดุมผล ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 
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631008114 ธนภัทร อนุฤทธิรั์งสี ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631008277 สทิธเิดช เดชค ารณ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631008659 จริภัทร เดีย่วพานชิ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631009702 ศภุณัฐ เลีย่มทอง ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631010878 เบนยามนิ สมเสยีง ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631010988 รเณศ แสนเทพ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631011370 กริณา ศรอีรัญ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631011947 ธรีดา พลบรูณ์ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631012906 แทนทัย จงึรักเสรชียั ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631012993 ณมาศ ทองตรพัีนธ์ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631001225 อญัชสิา อนิทชาติ ภมูสิถาปัตยกรรม

631001755 ณัฐรกิา โคตรประทมุ ภมูสิถาปัตยกรรม

631002638 ศรัทธา ทองไพจติร ภมูสิถาปัตยกรรม

631002795 สาธติา บษุยบณัฑรู ภมูสิถาปัตยกรรม

631003298 ชตุนัินท์ หว้ยหงษ์ทอง ภมูสิถาปัตยกรรม

631004007 พงศส์รุยิะ สกลภวูรักษ์ ภมูสิถาปัตยกรรม

631004017 มณฑติา เพง่พศิ ภมูสิถาปัตยกรรม

631004119 ธรีรั์ชช์ ภัทรปวนิทก์ลุ ภมูสิถาปัตยกรรม

631006484 พชิชากร อาษา ภมูสิถาปัตยกรรม

631007928 เมฑาวี ตนัตเิสนยีพ์งศ์ ภมูสิถาปัตยกรรม

631008401 ถริสมัชญ์ พราหมณ์พริง้ ภมูสิถาปัตยกรรม

631009801 เบญจมาพร พมิพภั์กดี ภมูสิถาปัตยกรรม

631011085 ภัณฑลิา เหลา่ใหญ่ ภมูสิถาปัตยกรรม

631012224 ตรีณา ทองสขุ ภมูสิถาปัตยกรรม

631011516 เจษฎาภรณ์ จนิะจันตา ภมูสิถาปัตยกรรม

631000960 ธวลัรัตน์ ฤกษ์สนิสาโรจน์ ศลิปอตุสาหกรรม

631001030 จดิาภา ไชยภักดี ศลิปอตุสาหกรรม

631001043 พรปวณ์ี เดชด ารงวฒุิ ศลิปอตุสาหกรรม

631001237 ตตชิลิา สงัขท์อง ศลิปอตุสาหกรรม

631001256 พชรภา พพัิฒนนั์ดดา ศลิปอตุสาหกรรม

631001436 จักรนีฤเบศร หวานเสร็จ ศลิปอตุสาหกรรม

631001470 ภัทรภร ขนุเปีย ศลิปอตุสาหกรรม

631001480 กชพรรณ ศลิาออ่น ศลิปอตุสาหกรรม

631001874 สริยิากร กอหญา้กลาง ศลิปอตุสาหกรรม

631001908 ณัฐชยา อบบญุ ศลิปอตุสาหกรรม

631001947 ชญัญาธปิ เมฆวรวฒุิ ศลิปอตุสาหกรรม

631002135 แทนไท ชยับรุนิทร์ ศลิปอตุสาหกรรม

631002139 เพ็ญพชิชา ทวกีจิเกษม ศลิปอตุสาหกรรม

631002250 ปณชยั เชาวนว์วิฒัน์ ศลิปอตุสาหกรรม

631002257 ณัฐกฤตา ประดษิฐส์ถบดี ศลิปอตุสาหกรรม

631002427 ภนดิา สริวิฒุวิวิฒัน์ ศลิปอตุสาหกรรม

631002607 ณัฐชาวดี หอมสวุรรณ ศลิปอตุสาหกรรม

631002739 สพุชิชา วรพนติ ศลิปอตุสาหกรรม

631002768 ณัฏฐก์ฤตา ฉมิบญุ ศลิปอตุสาหกรรม

631002774 ธนภร ตัง้สทิธชิยั ศลิปอตุสาหกรรม

631002805 ปนัสยา บ าเพ็ญรัตน์ ศลิปอตุสาหกรรม

631002827 ปวติรา ชยัสมภพ ศลิปอตุสาหกรรม

631002854 พฬิชามนธ์ จงจริะเกษม ศลิปอตุสาหกรรม

631002970 กฤตยิาภรณ์ ฐานวสิยั ศลิปอตุสาหกรรม

631003056 ณชิา สวุรรณเจตต์ ศลิปอตุสาหกรรม

631003126 พรรณพัชร พริยิะสรุวงศ์ ศลิปอตุสาหกรรม

631003263 ศภุวชิญ์ ฤทธโิชติ ศลิปอตุสาหกรรม

631003363 จริา จรยิะวรกลุ ศลิปอตุสาหกรรม
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631003463 มัชฌมิา พนัิยกลุ ศลิปอตุสาหกรรม

631003942 ภัทรานษิฐ์ ภัทรเศรษฐวฒัน์ ศลิปอตุสาหกรรม

631003991 ณัฐณชิา แดงผอ่งศรี ศลิปอตุสาหกรรม

631004188 ทัพฟ้า อมัพวา ศลิปอตุสาหกรรม

631004310 ปรติตา จริวรวงศ์ ศลิปอตุสาหกรรม

631004356 จริา พวงวาสนา ศลิปอตุสาหกรรม

631005038 ดวษิา คลา้ยมขุ ศลิปอตุสาหกรรม

631005089 จนิดาพร จติตอ์าจหาญ ศลิปอตุสาหกรรม

631005177 เอกอษุา วชริะสมัพันธ์ ศลิปอตุสาหกรรม

631005239 ณภัทร เจษฎางษ์กลู ศลิปอตุสาหกรรม

631005590 วารรัีตน์ บญุพันธุ์ ศลิปอตุสาหกรรม

631005653 มนีา ไชยการ ศลิปอตุสาหกรรม

631006261 สกรรจ์ เกยีรตบิญุศรี ศลิปอตุสาหกรรม

631006306 นัยนน์ภัส ยะสารวรรณ ศลิปอตุสาหกรรม

631006594 พรรษชล หัดประสม ศลิปอตุสาหกรรม

631007621 กณัตกิา วชิญเมธากลุ ศลิปอตุสาหกรรม

631008362 พัณณติา พันธใ์หม่ ศลิปอตุสาหกรรม

631008835 อรอษุา มว่งโกสยั ศลิปอตุสาหกรรม

631008915 อคัรวนิท์ อาภา ศลิปอตุสาหกรรม

631009679 ภัทรพร พดุกลดั ศลิปอตุสาหกรรม

631009992 ปราง ดวงแกว้ ศลิปอตุสาหกรรม

631010689 แอมมา่ ซอลทเ์นส ศลิปอตุสาหกรรม

631011587 กติตภิมู ิ หลาวเพ็ชร์ ศลิปอตุสาหกรรม

631012043 ภรูภัิทร์ กรีตอิมรศริวฒุิ ศลิปอตุสาหกรรม

631012218 วชัราธร ภัสสรดลิกเลศิ ศลิปอตุสาหกรรม

631013288 วลิาสนิี วบิลูยช์าติ ศลิปอตุสาหกรรม

631005162 กรธติา หวงัต า่ ศลิปอตุสาหกรรม

631000980 ปภาวรนิท์ เสอืเหลอืง สถาปัตยกรรมภายใน

631001044 จรัิชยา สวุรรณโณ สถาปัตยกรรมภายใน

631001253 กฤตภาส แผพ่ร สถาปัตยกรรมภายใน

631001344 เบญจพร เทศกลุ สถาปัตยกรรมภายใน

631001402 อรการณ์ เรอืงวโิรจนกลุ สถาปัตยกรรมภายใน

631001554 ประวรีณั์ฐ ตรคีณารักษ์ สถาปัตยกรรมภายใน

631001827 พชรภรณ์ กจิประไพอ าพล สถาปัตยกรรมภายใน

631001854 ณชินันท์ กาศเิษฎาพันธ์ สถาปัตยกรรมภายใน

631002517 พมิพพ์ร ปลอดเปลีย่ว สถาปัตยกรรมภายใน

631002549 ธนภรณ์ เกยีรตรัิศมี สถาปัตยกรรมภายใน

631002761 ปภัสวรรณ เรีย่วแรง สถาปัตยกรรมภายใน

631002765 ประภัสสร อนิทรเ์จรญิ สถาปัตยกรรมภายใน

631002978 กติตญิา มขุสาร สถาปัตยกรรมภายใน

631003022 อารยา บวัลอยเลศิ สถาปัตยกรรมภายใน

631003093 หยาดทพิย์ วงศห์นองเตย สถาปัตยกรรมภายใน

631003174 นรศิรา ค าชา สถาปัตยกรรมภายใน

631003198 ธติ ิ เมฆศรอีรุณ สถาปัตยกรรมภายใน

631003540 พณัชชา ประมาณพล สถาปัตยกรรมภายใน

631003609 ชญานศิ บญุริว้ สถาปัตยกรรมภายใน

631003750 วงษ์วรัณ วงษ์เจยีก สถาปัตยกรรมภายใน

631003779 ธนศิา สทิธชิยั สถาปัตยกรรมภายใน

631004825 พัณณ์ชติา สทิธริวรีมย์ สถาปัตยกรรมภายใน

631004837 ศภุสิรา ชานุ สถาปัตยกรรมภายใน

631005123 กนัยารัตน์ วนชิปรญิญากลุ สถาปัตยกรรมภายใน

631005398 ญาณนิ โตนติิ สถาปัตยกรรมภายใน

631005999 พณิรัตน์ เหลา่เมตตาจติต์ สถาปัตยกรรมภายใน
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631006179 ณัฐณชิา พสูอน สถาปัตยกรรมภายใน

631006475 จริวฒัน์ บตุรวงษ์ สถาปัตยกรรมภายใน

631006549 พมิพรั์มภา โควบิลูยช์ยั สถาปัตยกรรมภายใน

631006818 ปฏญิญา เทศทอง สถาปัตยกรรมภายใน

631006890 สรินิษิฐ์ ไตรสนธิ์ สถาปัตยกรรมภายใน

631006912 เทพรัตน์ จันทะวงษา สถาปัตยกรรมภายใน

631006993 ณัฐกฤต สขุพลูผลเจรญิ สถาปัตยกรรมภายใน

631008037 พริดา วฒันาทวโีชค สถาปัตยกรรมภายใน

631008257 ศศชิา อนันันหนับ สถาปัตยกรรมภายใน

631008419 อรพนิท์ เขตสนิบญุ สถาปัตยกรรมภายใน

631009935 กฤตยา วนัอุน่ สถาปัตยกรรมภายใน

631010302 สวุรรณวดาว กะตะโท สถาปัตยกรรมภายใน

631010550 กญัญารัตน์ มรกตสวุรรณ สถาปัตยกรรมภายใน

631010640 ฌล วรดี สถาปัตยกรรมภายใน

631010680 พมิพม์าดา ลายทพิย์ สถาปัตยกรรมภายใน

631010828 ธนภัทร หนูลอย สถาปัตยกรรมภายใน

631010919 กรญตา กลิน่หอม สถาปัตยกรรมภายใน

631011053 ณัฐพร อานพรม สถาปัตยกรรมภายใน

631011181 พรพชิชา สรุนิทรศ์ริรัิฐ สถาปัตยกรรมภายใน

631011282 มาลกิะห์ ตาวเีลาะ สถาปัตยกรรมภายใน

631011839 กญัญาณัฐ พลูเพิม่ สถาปัตยกรรมภายใน

631011871 ณัฐธนนิ เขยีวข า สถาปัตยกรรมภายใน

631012094 วานสิา พนาพศิาล สถาปัตยกรรมภายใน

631012861 ณพวทิย์ สงวนศรี สถาปัตยกรรมภายใน

631001618 จันจริา หมืน่เดช สถาปัตยกรรมภายใน

631001016 วรนิทร อนันตวฒุิ สถาปัตยกรรมภายใน

631002516 เดชาวชิญ์ อรุณพงษ์ สถาปัตยกรรมภายใน

631001018 ปรานต์ ศรบีญุ สถาปัตยกรรมหลกั

631001276 อภสิทิธิ์ เอือ้ฐติรัิตน์ สถาปัตยกรรมหลกั

631001297 จารุนันท์ สวุรรณชยั สถาปัตยกรรมหลกั

631001474 พมิพธ์าร ถงุสวุรรณ สถาปัตยกรรมหลกั

631001548 ณัฐพล ศรเีฮงไพบลูย์ สถาปัตยกรรมหลกั

631001760 รัตนวลี จติส าราญ สถาปัตยกรรมหลกั

631002156 สภัุสสร ค ้าชู สถาปัตยกรรมหลกั

631002183 ณชิาภา สริมิาลยัวลัย์ สถาปัตยกรรมหลกั

631002311 บญุญาพร บญุเตยีม สถาปัตยกรรมหลกั

631002312 สพลเชษฐ์ ศรเีจรญิ สถาปัตยกรรมหลกั

631002315 ฟรุกอน เดวี สถาปัตยกรรมหลกั

631002388 ดารนิทร์ โทหนองตอ สถาปัตยกรรมหลกั

631002726 พรรณษา พลายละหาร สถาปัตยกรรมหลกั

631002756 พรนภัส วาณชิยเ์สถยีร สถาปัตยกรรมหลกั

631002994 จรัิชญา สงัขท์อง สถาปัตยกรรมหลกั

631003037 พรปวณ์ี บญุชืน่ สถาปัตยกรรมหลกั

631003170 ธัญชนก บญุปาน สถาปัตยกรรมหลกั

631003359 อตโิรจน์ ทองเสน สถาปัตยกรรมหลกั

631003948 ชยตุ ประเสรฐิพันธ์ สถาปัตยกรรมหลกั

631003972 พศิษิฐ์ สมัพันธวงศ์ สถาปัตยกรรมหลกั

631004204 นฤพร บนิสนัเทยีะ สถาปัตยกรรมหลกั

631004392 ณัฏฐณชิา ชยัศริิ สถาปัตยกรรมหลกั

631004917 จันทนภิา พฒุชชูืน่ สถาปัตยกรรมหลกั

631005011 ธธีัช คงชม สถาปัตยกรรมหลกั

631005156 กนัธชิา สายอทุยาน สถาปัตยกรรมหลกั

631005372 วรีภัทร สงิหอ์าจ สถาปัตยกรรมหลกั

กด Ctrl+F ส าหรับการคน้หา



631005463 ปภัสรา ทพิยส์ขุ สถาปัตยกรรมหลกั

631005514 กานตร์ะพี อษุณะอ าไพพรรณ สถาปัตยกรรมหลกั

631005534 นภพร จตรุจ าเรญิชยั สถาปัตยกรรมหลกั

631005733 มาตกิา ปังคานนท์ สถาปัตยกรรมหลกั

631005794 พมิพช์นก ท านุสมบตัิ สถาปัตยกรรมหลกั

631005896 นภสิา จุย้พทัิกษ์ สถาปัตยกรรมหลกั

631006097 ศริประวชิญ ณ นคร สถาปัตยกรรมหลกั

631006752 สพุชิฌาย์ จัมมวานชิกลุ สถาปัตยกรรมหลกั

631006809 รวสิตุ ข าสรอ้ยทอง สถาปัตยกรรมหลกั

631006898 ผัสสข์วญั มลูละวงษ์ สถาปัตยกรรมหลกั

631006969 กนกวรรณ ทองบญุ สถาปัตยกรรมหลกั

631007038 ชนนิทร์ วรีะมาน สถาปัตยกรรมหลกั

631007179 ณฐกิา เร็วการ สถาปัตยกรรมหลกั

631007338 ชนติาภา ศริวิปัิญญา สถาปัตยกรรมหลกั

631007344 พัทธธ์รีา มานะสะสม สถาปัตยกรรมหลกั

631007691 ภรภัทร สระองั สถาปัตยกรรมหลกั

631008245 กวนิ องัคณาวศิลัย์ สถาปัตยกรรมหลกั

631008542 สภัุคกฤษฎิ์ นลิเกษม สถาปัตยกรรมหลกั

631008718 ญาดา ทรงณัฐศริิ สถาปัตยกรรมหลกั

631009095 กอ้งชาญ ศรจี านง สถาปัตยกรรมหลกั

631009802 สรวศิ นันสถติย์ สถาปัตยกรรมหลกั

631009820 วชัจรณิ กระสนิธุ์ สถาปัตยกรรมหลกั

631009902 กฤษตนินท์ ภมูะธน สถาปัตยกรรมหลกั

631009908 เกวลนิ ศรฉัีตรสวุรรณ สถาปัตยกรรมหลกั

631010423 ภัคภร เอกศริวชั สถาปัตยกรรมหลกั

631010425 ธดิารัตน์ ศรสีภัุคพร สถาปัตยกรรมหลกั

631010472 กชพรรณ สขุวไิล สถาปัตยกรรมหลกั

631010776 ชญัญา อปัุญญ์ สถาปัตยกรรมหลกั

631011999 ปพนภพ เลศิวาสนา สถาปัตยกรรมหลกั

631012029 ธัญลกัษณ์ เผา่กนัทะ สถาปัตยกรรมหลกั

631012359 พรีพงศ์ จน๊ิะ สถาปัตยกรรมหลกั

631012647 ธวนัินท์ ทองปน สถาปัตยกรรมหลกั

631003161 เมธนิทร์ มณฑาวรุณรุง่ สถาปัตยกรรมหลกั

คณะอตุสาหกรรมเกษตร

เลขทีผู่ส้มตัร สาขาวชิา/หลกัสตูร

631000152 ธรณ์ธันย์ ธรรมวสนิ Culinary Science and Foodservice Management (International Program)

631006294 ธัญสนิี รัตนพล Culinary Science and Foodservice Management (International Program)

630800001 ภาวนิยี์ พรวจิติโรจน์ เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

631001185 พัชรพร บวัรุง่ เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

631002326 ปิตพิร กาญจนปาน เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

631004009 เอกณัฏฐา จ่ันจ ารัส เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

631009103 ค ้าคณู ภาษยะวรรณ์ เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

631010524 ธัญรัตน นามขนุทด เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

631010912 มนตช์ยั สรอ้ยชมภู เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

631011110 อภชิญา คงนุรัตน์ เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

631013061 กมลพรรณ มพีริง้ เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

630800002 ฟ้าใส ศรชีนะวฒัน์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631001183 กชมน เลศินมิติกจิ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631001476 นภัสกร ศรสี าอาง วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631001918 จริพัส เพยียังค า วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631002218 พริาภรณ์ ทองไพฑรูย์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ชือ่-นามสกลุ
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631002276 ธมลวรรณ ศรเีมอืง วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631002879 ภานุพงษ์ กายทว้ม วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631002942 ปิยะวรรณ พรสีภ่าค วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631003240 ชวลัวทิย์ จงึวทิยถ์าวร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631003796 วนาลี คุม้โภคา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631003895 ศรนิญา ตนับรภัิณฑ์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631004581 สทุธพิงษ์ ยามเย็น วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631004805 ปณดิา จติตสิงัวร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631005138 ดลหทัย ทรัพยเ์ย็น วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631005704 วศิรุตา พกุกะวรรณะ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631006454 วรรณษา จโูต วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631006496 จรัสพมิพ์ ศริาจันทร์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631006726 กสุณีุ สองเมอืง วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631006889 ศศวิมิล กลิน่นิม่นวล วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631007914 ชลลดา พันธว์ชิยั วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631007951 สวุพัชร เเซเ่จีย่ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631008320 ธัญชนก นครวงษ์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631009000 สติา พลูผล วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631009386 บณุพจน์ ไตรรัตนร์ุง่เรอืง วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631009581 สกลุทอง ไวทยานนท์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631010636 ณัฏฐรกิา อดุมศกัดิส์กลุ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631010782 วรศินันท์ ชนพันธรักษ์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631011041 อรวรรณ เสวย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631011125 นภิาพร บญุสวุรรณ์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631011754 นลิเนตร ชาตไิทย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631012210 วรภัทร มคีรองแบง่ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631012449 อวภิาวดี ส าราญญาติ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631001360 ปฐมพร มิง่เมอืง วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

631001524 สกุฤตา สระสรุนิทร์ วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

631002272 วานชิ บ ารุงกมลเลศิ วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

631002923 ภานุพงศ์ กจิรัตนี วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

631004220 นันวภิา หลา้สดุตา วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

631004762 มาลซิา่ กลมเกลีย้ง วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

631006611 อภชิญา นาควานชิ วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

631008043 พรรณพนัช ชว่ยสง วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

631008974 พัชตา เปียทอง วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

631008994 อรสิรา สทิธริาช วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

631010748 ษิตา มสีนุทร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

631011002 ฐญิากานต์ นาควบิลูย์ วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

631011778 กติตภัิทร มศิริ ิ วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

631012576 วารนิรรั์ตน์ พจนไ์พเราะ วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

631001316 ชตุมิา รุง่สวา่ง วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

วทิยาลยันวตักรรมการผลติข ัน้สงู

เลขทีผู่ส้มตัร สาขาวชิา/หลกัสตูร

631200001 กษิดเ์ดช พันธะไชย วศิวกรรมระบบการผลติ

631000962 ธนัญชยั รุง่เรอืง วศิวกรรมระบบการผลติ

631001128 บษุบา บตุรดวีนั วศิวกรรมระบบการผลติ

631001966 วชัรชยั บญุเอก วศิวกรรมระบบการผลติ

631004062 มานะโชค มานะกจิสมบรูณ์ วศิวกรรมระบบการผลติ

631004091 ญาดา คลงัวจิติร วศิวกรรมระบบการผลติ

631004198 มัลลกิา แสงสวา่ง วศิวกรรมระบบการผลติ

ชือ่-นามสกลุ

กด Ctrl+F ส าหรับการคน้หา



631004782 ศภุณัฐ ศรขีริยิะกลุ วศิวกรรมระบบการผลติ

631005665 ภัทรยีา ก าป่ันทอง วศิวกรรมระบบการผลติ

631006697 ภมูสิทิธิ์ แซทู่่ วศิวกรรมระบบการผลติ

631007420 ธนวฒัน์ ภาษี วศิวกรรมระบบการผลติ

631008079 นัจมยี์ ลอืโมะ วศิวกรรมระบบการผลติ

631008389 สารนิท์ สมบรูณ์ วศิวกรรมระบบการผลติ

631008921 อคัรวสิท์ มหายศนันท์ วศิวกรรมระบบการผลติ

631009721 ชนะโชติ ทศกาญจน์ วศิวกรรมระบบการผลติ

631011278 นยิดา เสมสายัณห์ วศิวกรรมระบบการผลติ

631012149 กรีติ กจิเกตกุอ้ง วศิวกรรมระบบการผลติ

631012864 ชนัญชดิา รักษาศรี วศิวกรรมระบบการผลติ

631012945 ศรสีดุา กระจา่งจติ วศิวกรรมระบบการผลติ

วทิยาลยันาโนเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ลาดกระบงั

เลขทีผู่ส้มตัร สาขาวชิา/หลกัสตูร

631000920 NITHIWAT PATTRAPONG Dual Degree (International Program)

631001833 นนทกร เจนจรัสเมธา Dual Degree (International Program)

631001984 ณเอก ชนิพัฒนาการ Dual Degree (International Program)

631005677 กติตพัิทธ์ ศภุพพัิฒน์ Dual Degree (International Program)

631100001 ณภัทร นวลแกว้ วศิวกรรมวสัดนุาโน

631100002 ภัทราภรณ์ เผอืกอดุม วศิวกรรมวสัดนุาโน

631001210 ภาดล รังสรรคจ์นิดา วศิวกรรมวสัดนุาโน

631001233 จันทรก์ระจา่ง วฒันะ วศิวกรรมวสัดนุาโน

631001525 นฤภร บวัชืน่ วศิวกรรมวสัดนุาโน

631001799 กฤษฎ์ นพภาลี วศิวกรรมวสัดนุาโน

631001869 นวมนิทร์ ประมงกจิ วศิวกรรมวสัดนุาโน

631002691 วรรณนสิา บญุแสวง วศิวกรรมวสัดนุาโน

631003222 ฐติลิกัษณ์ จันทรศ์รเีจรญิ วศิวกรรมวสัดนุาโน

631003294 ศภุกจิ จวงสอน วศิวกรรมวสัดนุาโน

631003692 รัญชดิา วนัเทีย่ง วศิวกรรมวสัดนุาโน

631003714 ภวูดล เสงีย่มมเีจรญิ วศิวกรรมวสัดนุาโน

631004397 นันทวฒัน์ กลิง้กลางดอน วศิวกรรมวสัดนุาโน

631004433 ชนนิาถ เทยีงดฤีทธิ์ วศิวกรรมวสัดนุาโน

631004520 ณัฐดนัย บตุรบรุี วศิวกรรมวสัดนุาโน

631004853 ณชิาภัทร พงษ์ทองเจรญิ วศิวกรรมวสัดนุาโน

631005846 ภาคภมูิ อรุณประภา วศิวกรรมวสัดนุาโน

631005968 คมกรชิ สภุะเดช วศิวกรรมวสัดนุาโน

631006559 สลลิทพิย์ ชะเอ วศิวกรรมวสัดนุาโน

631006734 จริกติติ์ บางทราย วศิวกรรมวสัดนุาโน

631006811 กณศิ จันทรอ์ า่ วศิวกรรมวสัดนุาโน

631006819 ธนภมูิ รัตนคม วศิวกรรมวสัดนุาโน

631006870 ธนพล พวงทพิย์ วศิวกรรมวสัดนุาโน

631007378 สริพิงศ์ สงัโส วศิวกรรมวสัดนุาโน

631009074 ณัฏฐาพร อปัมะเย วศิวกรรมวสัดนุาโน

631009435 จรัิฏฐ์ ปิยะสจัจบลูย์ วศิวกรรมวสัดนุาโน

631009503 ปวนัรัตน์ เนยีมทอง วศิวกรรมวสัดนุาโน

631010671 ธงชยั แสนโชติ วศิวกรรมวสัดนุาโน

631010681 อมรศกัดิ์ จริสทิธิโ์อฬาร วศิวกรรมวสัดนุาโน

631011470 พลวรี์ ป่ินทอง วศิวกรรมวสัดนุาโน

631012198 อรณชิา สมนา วศิวกรรมวสัดนุาโน

631012669 ณัฐกานต์ มลูนามัย วศิวกรรมวสัดนุาโน

631012723 ภมูกิญัจน์ งว่นจร วศิวกรรมวสัดนุาโน

ชือ่-นามสกลุ
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631008216 วริุฬห์ บญุสง่ วศิวกรรมวสัดนุาโน

631011664 อภญิญา ศศพิงศพ์รรณ วศิวกรรมวสัดนุาโน

วทิยาลยัวศิวกรรมสงัคตี

เลขทีผู่ส้มตัร สาขาวชิา/หลกัสตูร

631000970 จริพัชร ยตุตะไพบลูย์  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631001025 อรศิ พจนเ์นตราคม  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631001072 อทิธพัิฒน์ พรหมศริิ  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631001145 วชริพล ยิง่อ าพล  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631001212 สมติา ศรนีาราง  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631001424 ภัครมัย พุม่ศริ ิ  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631001734 วรานนท์ งามเสงีย่ม  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631002548 ปรัชญานนท์ สงัขอ์อ่ง  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631002887 กฤตษกร อนุสรณ์วฒุิ  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631003409 ภพูงิค สขุเรอืน  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631003739 วฤทธิ์ ศรชียั  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631004778 กนัต์ รัตนอมัพรโสภณ  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631005110 โศภษิฐา ชาญสตบตุร  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631005120 วรีภัทร เพยีรชนะ  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631005849 มคร ผลาผล  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631006077 ปลวชัร คมกฤส  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631007791 ภาคภมูิ มะลเิครอื  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631008366 ภานุวชิญ์ ภมุลา  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631008768 นครนิทร์ ไชยเลศิ  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631008867 อภชิญาภรณ์ ศริวิทิยป์รชีา  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631009482 สติานัน ปัน้ตระกลู  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631010287 สรวชิญ์ สทุธปิระภา  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631011135 วนัฟ้าใส วงศส์รรคกร  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631011496 ธรัีช จรยิะองัสนากลุ  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631012003 พรพชิชา มนิศริิ  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631001216 ณัฐชยานันท์ งามกจิเจรญิลาภ  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631007016 จันทรรัตน์ พริยิะกลุกจิ  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

วทิยาลยัอตุสาหกรรมการบนินานาชาติ

เลขทีผู่ส้มตัร สาขาวชิา/หลกัสตูร

631300001 อรบงกช ดา่นบ ารุงตระกลู การจัดการโลจสิตกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631009423 จรัิฐตกิาล เนตรสาย การจัดการโลจสิตกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631300002 เจตจนิต์ นารถมณี วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์

631300003 เชษฎากร ชว่ยกลาง วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์

631300004 เบญญาภา ธรรมโชติ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์

631300005 โชตวิฒันา ศรสีวสัดิ์ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์

631300006 กติตนัินท์ อว้นแพง วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์

631300007 คณนันท์ รักษ์ทอง วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์

631300008 ชยกร อนิตะ๊สาร วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์

631300009 ฐติวิฒัน์ ศรวีรรณ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์

631300010 บญุสติา บสุดี วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์

631300011 ปธานนิ สจุรติวณชิพงศ์ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์

631300012 ปิตพัิฒน์ เลศิศกัดิเ์สรกีลุ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์

631300013 ปิยาภรณ์ พกิลุ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์

631300014 ภราเดช เดชไพบลูยย์ศ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์

631300015 ภัทรศาสตร์ พันธุแ์ตง วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์
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631300016 ภมูพิพัิฒน์ ยงเพชร วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์

631300017 สมติา เอกวรีะ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์

631300018 อนานุวฒัน์ วนัหมัด วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์

631300019 อทิธพัิทธ์ ผดุผอ่ง วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์

631001828 นรพล ศริทิรัพย์ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์

631002073 วชริพงศ์ ใจเหนิ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์

631002735 นติกิร สะสมวงศ์ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์

631003466 พศวรี์ วรีธรรมจ ารัส วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์

631003797 กฤตณัฐ เรอืนแกว้ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์

631007007 ธรรมนาถ โสภาเจรญิ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์

631008489 โฆสติ พรหมธาราวงศ์ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์

631009012 ศวิกร อนิทรัตน์ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์

631011683 ภมูิ ค าภริะยศ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์

วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศกัด ิ ์จงัหวดัชุมพร

เลขทีผู่ส้มตัร สาขาวชิา/หลกัสตูร

631000955 สฤุทัย เมล็ดแตง เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631001077 ธนภัทร์ เกลีย้งกรแกว้ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631002664 พรีภัทร องักนัินทน์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631003002 สภุาภรณ์ คงทอง เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631003109 พัชรี ชอ่ไม ้ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631003583 พชร ศรทีอง เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631003811 สริดนัย คงคลา้ย เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631003859 สขุสวสัดิ์ เจรญิรุง่วภิาส เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631004284 พรฟ้า ภาสกร เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631004527 จรัส หัตถา เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631004528 ทักษ์ดนัย แสงแดง เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631004648 สหัสวรรษ เกตแุกว้ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631005064 วรรณกร พึง่โต เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631005077 ธัญลกัษณ์ สขุมาก เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631005082 คเณศร์ เอืย่มแดง เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631005085 สภุาพร มากยอด เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631005131 ผกามาศ ทาดาพันธ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631005645 ชวศิ เชีย่วชาญวฒุวิงศ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631006545 สรุชยั คลีเ่เกว้ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631006624 พชิชาพร แกว้วจิติต์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631006699 ธนาวฒุิ คงประสม เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631006710 รัตนชาติ มเีจย้ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631006750 ศภุกฤต ทับซอ้น เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631006794 เจตนุสรณ์ รอดศริิ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631006989 จฑุารัตน์ ปานพวง เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631007051 ฟารดิา ตุง้ฉาย เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631007214 ศริพิร หอมลาภ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631007574 กรณศิ พึง่วชิา เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631007576 หทัยกาญจน์ คนเทีย่ง เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631007675 ฐติศิกัดิ์ กรยนืยง เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631007732 นรศิรา โพธิส์าลี เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631007746 พชิติชยั พันธท์า เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631007888 ธันยวตั วชัรบีรรัิกษ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631008219 อรณชิา สมุาลุ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631008297 อรษา ฐติะฐาน เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631008598 วนัเฉลมิ ปัญหาชยั เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

ชือ่-นามสกลุ

กด Ctrl+F ส าหรับการคน้หา



631009097 จริาภาส โพธบิา เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631009342 อญัมณี ลาภยิง่ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631009748 สริพิร อยูก่ าเหนดิ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631010033 เมธาพัฒน์ ธนสมบตัวิรศริิ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631001697 ภรีศกัดิ์ โพระนก เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631001745 สรัลรัตน์ มิง่แกว้ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631002104 พรีพัฒน์ มอืสนัทัด บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631002130 ณัฐวฒุิ พานจิเจรญิ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631002133 ชมพนุูช หญตีส ารัต บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631002151 ณัฐวรา ถาวรพราหมณ์ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631002405 ปรนิดา สมบรูณ์ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631002419 พชิญส์นิี เมฆกลอ่ม บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631002631 ภัทรพล สมศกัดิ์ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631002697 จันทรจ์ริา สขุสมาน บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631003306 ชาลสิา บญุทอง บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631003504 กญัจนพร นพศรี บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631003507 ภัทราภรณ์ อศิรางกรู ณ อยธุยา บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631003510 กลัยรัตน์ ดวงไข บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631003527 สณุสิา ศรอีมัพร บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631003547 เรวดี สตัยาธร บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631003591 ภัชรยีา ฉมิมณี บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631004595 พนัชกร ข าพันธ์ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631004626 จริาวฒัน์ สรอ้ยสวุรรณ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631004627 เกษมณี พวงเดช บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631004677 กานดารัตน์ วนัทอง บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631005012 มณฑริา ปานาลาด บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631005754 วรีภัทร ยอดมงคล บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631005919 อรุณทพิย์ ทองรักษ์ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631005931 พัชรา พรมจาด บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631005940 พพัิฒนพ์ล ดว้งแจม่ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631006196 สวุรรณกิา จันทวดี บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631006272 กชพร นวนทอง บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631006386 ภัทร ชมุเกษียร บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631006705 พลอยณุภา กติตโิชคธนานันท์ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631007178 ภัทรลดา ดอกรัก บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631007399 อนุวฒัน์ สารา บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631007545 ณัฐชยา วาสม บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631007569 พวงเเกว้ เเพนุย้ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631009039 พรทวิา คุม้ครอง บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631013021 ฐติมิา ศาสนาไทย บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631013134 ชลธชิา ทาพรม บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631013152 ธเิบต วฒันาวไิล บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631004116 สกุญัญา วงคแ์กว้ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631007163 วจิติรา สามค านลิ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631002056 อกัษราภัค จันทวงษ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631002320 ศกุรช์นะ สระทองยอ้ย วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631002359 วชิญาพร รอดภัย วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631002522 อภสิรา เรอืงจันทร์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631003156 รัชนี พกิลุทอง วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631003299 ฐติอาภา แสงแกว้ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631003495 เอวกิา คงโต วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631004034 ฐติรัิตน์ ชศูนูย์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631004396 อชริญาณ์ ศริศิกัดากลุ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า
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631004422 สงิหราช บ ารุง วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631004437 ภษูณ จลุเจรญิดลุย์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631004460 ภมูนิทร์ จิว้ตัน้ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631004491 สรุารักษ์ ทับยาง วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631004740 ศภุณัฐ นาครักษา วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631004804 บญัญพนต์ แกว้เรอืง วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631005782 ธนภัทร์ วรรณะ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631005834 ปรยีาฉัตร ดว่นดี วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631005967 วรกร แซล่ี้ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631006681 ภควตั จันทรล์อยนภา วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631006717 ฑาศณีิ มติรมังกร วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631006773 กลัยารัตน์ จุน่กรณ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631006843 วภิาดา ทองทพิย์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631006857 กมลชนก ศรบีรุุษ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631006867 สมรรถชยั โอเ่รอืง วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631007273 ฑนธร สนทิรักษ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631007371 กาญจนา ษรภักดี วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631007383 อาชญั เพชรเจรญิ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631007410 ปัญญา รัตนจ านงค์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631007455 อนุรักษ์ แซห่ลี วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631007594 สชุญัญา เพชรเจรญิ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631007727 ศราวธุ จันทรอ์ทัุย วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631007760 กฤษดา สมัปทานนท์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631007884 ฐติมิา เทศผอ่ง วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631007948 มาตภุมู ิ มาชยัภมูิ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631008691 ขวญัเมอืง ทับสนีวล วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631008805 สพุชิญา งามพริง้ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631009004 พัสกร โชตเินตร วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631009363 จารุวรรณ บญุสง่แกว้ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631009407 ยศกร เรยีกประโยชน์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631010089 จติจศิกัดิ์ เเกว้รักษ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631010091 บณัฑติ พงศป์ระสทิธิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631010394 เจนตปิ์มา โรจนครนิทร์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631011094 ธนพงศ์ เป่ียมกสลุ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631011769 ปัณฑติา สามัญ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631011880 สธุดิา ชชัวาลย์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631004016 อภสิทิธิ์ ชสูกลุ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631010167 อลนัดา จันทรแ์จม่ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า

631001096 ภัทรพล ทรงพร วศิวกรรมเครือ่งกล

631001186 ณัฐภัทร คงบา้นควน วศิวกรรมเครือ่งกล

631001759 ธวชั โพธน์อ้ย วศิวกรรมเครือ่งกล

631001910 เกวลนิ รัตนมณี วศิวกรรมเครือ่งกล

631001913 วรเทพ เทพทับทมิ วศิวกรรมเครือ่งกล

631001927 วรีเทพ เทพทับทมิ วศิวกรรมเครือ่งกล

631002065 สงิขร วเิศษจันทร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

631002106 พรีวฒุิ ตระบตุร วศิวกรรมเครือ่งกล

631002293 วฤทธวชั เหลา่สขุ วศิวกรรมเครือ่งกล

631003024 ธัญญาศริิ หนูยิม้ซา้ย วศิวกรรมเครือ่งกล

631003274 กนกแพร ชนะกาญจน์ วศิวกรรมเครือ่งกล

631003353 สทุธริาช แสงนาโก วศิวกรรมเครือ่งกล

631003424 ประกาศติ เกตแุกว้ วศิวกรรมเครือ่งกล

631003436 จฑุามณี เปรมกมล วศิวกรรมเครือ่งกล

631003473 สทิธกิร ขวญัจันทร์ วศิวกรรมเครือ่งกล
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631003536 อดุมศกัดิ์ รัตนบรุี วศิวกรรมเครือ่งกล

631003539 ภมูนิทร์ ภขูะโร วศิวกรรมเครือ่งกล

631003612 ออมสนิ ผกากรอง วศิวกรรมเครือ่งกล

631004094 อฐั เเจม่กมล วศิวกรรมเครือ่งกล

631004108 นันทฌิา สนีะ วศิวกรรมเครือ่งกล

631004435 ทรงยศ ทองมี วศิวกรรมเครือ่งกล

631004510 มนัญชยั กลิง้กลอง วศิวกรรมเครือ่งกล

631004574 ภรษณ สวุรรณยหุะ วศิวกรรมเครือ่งกล

631004821 ฤทธไิกร กลุี วศิวกรรมเครือ่งกล

631005731 ณัฐพนธ์ กาญจนประทมุ วศิวกรรมเครือ่งกล

631005789 ทศพล เดชารัตน์ วศิวกรรมเครือ่งกล

631005872 รังสมิา พลบังาม วศิวกรรมเครือ่งกล

631005883 ศริรัิตน์ เทพนวน วศิวกรรมเครือ่งกล

631006709 ชานนท์ ไชยพลู วศิวกรรมเครือ่งกล

631007186 ไรวนิท์ ทองเผอืก วศิวกรรมเครือ่งกล

631007551 สหวฒัน์ เพ็งเอีย่ม วศิวกรรมเครือ่งกล

631007579 ปรมนิทร์ ตวูเิชยีร วศิวกรรมเครือ่งกล

631007931 ศภุวชิญ์ มานลิ วศิวกรรมเครือ่งกล

631008205 ปรญิโรจน์ ปวรกลุ วศิวกรรมเครือ่งกล

631008424 ดนุสรณ์ ศลีวฒันธรรม วศิวกรรมเครือ่งกล

631008828 ปรญิตรา หงษ์บญุเสรมิ วศิวกรรมเครือ่งกล

631009049 อทิธโิชติ เอีย่มแทน วศิวกรรมเครือ่งกล

631009071 ณัฐนชิา ศรวีชิยั วศิวกรรมเครือ่งกล

631009338 กญัญารัตน์ จติรส์วุรรณ์ วศิวกรรมเครือ่งกล

631009339 พรชติา บวัด า วศิวกรรมเครือ่งกล

631009348 รัฐภมู ิ นุ่มนาค วศิวกรรมเครือ่งกล

631010377 ณัฐพงศ์ ค าทอน วศิวกรรมเครือ่งกล

631011864 อทิธกิร มว่งแกว้ วศิวกรรมเครือ่งกล

631011892 พพัิฒน์ เจรญิผล วศิวกรรมเครือ่งกล

631012910 จักรภพ ทองจนี วศิวกรรมเครือ่งกล

631007712 ฐติพิร ชชูืน่ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกลเกษตรและอาหาร

631007769 สพัุตรา แดงอนันต์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกลเกษตรและอาหาร

631009894 ศริพิร ตลุยสขุ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกลเกษตรและอาหาร

631002070 รัตนาวลี กรรณสวุรรณ์ วศิวกรรมพลงังานทดแทนและยัง่ยนื

631002391 รุจติา จารุฐานันต์ วศิวกรรมพลงังานทดแทนและยัง่ยนื

631002575 สธุมิา เปียสกลุ วศิวกรรมพลงังานทดแทนและยัง่ยนื

631002712 กนกพร แสบงบาล วศิวกรรมพลงังานทดแทนและยัง่ยนื

631003050 ปรยีานุช สารสติ วศิวกรรมพลงังานทดแทนและยัง่ยนื

631003491 ธันยช์นก ขนุรักษา วศิวกรรมพลงังานทดแทนและยัง่ยนื

631003492 ประไพพรรณ บวัเพชร วศิวกรรมพลงังานทดแทนและยัง่ยนื

631003531 เกยีรตสิดุา ทองเทีย่ง วศิวกรรมพลงังานทดแทนและยัง่ยนื

631003762 วรรณพร สามหลา้ วศิวกรรมพลงังานทดแทนและยัง่ยนื

631003837 สรอ้ยสดุา ไตรพรหม วศิวกรรมพลงังานทดแทนและยัง่ยนื

631004434 บญุญาณี ศรอีอ่น วศิวกรรมพลงังานทดแทนและยัง่ยนื

631005543 ภคพร บญุสนอง วศิวกรรมพลงังานทดแทนและยัง่ยนื

631007240 นัฐวฒุิ ขาวลว้น วศิวกรรมพลงังานทดแทนและยัง่ยนื

631007568 วศนิ เครอืเตยีว วศิวกรรมพลงังานทดแทนและยัง่ยนื

631007737 พชร ทา่ผา วศิวกรรมพลงังานทดแทนและยัง่ยนื

631009134 กติศิกัดิ์ ศรโีภคา วศิวกรรมพลงังานทดแทนและยัง่ยนื

631009265 ยัสมี มะเกะ วศิวกรรมพลงังานทดแทนและยัง่ยนื

631010255 พนดิา พฤกษศรี วศิวกรรมพลงังานทดแทนและยัง่ยนื

631010312 ศศปิระภา ชคู ้า วศิวกรรมพลงังานทดแทนและยัง่ยนื

631012090 สหภพ ลาภใหญ่ วศิวกรรมพลงังานทดแทนและยัง่ยนื
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631012478 นวพร ตอ่สกลุ วศิวกรรมพลงังานทดแทนและยัง่ยนื

631001181 นศิารัตน์ เกตวุารี วศิวกรรมสารสนเทศ

631001911 ธัญญลกัษณ์ พุม่ธานี วศิวกรรมสารสนเทศ

631001912 สดุารัตน์ ฉมิสอาด วศิวกรรมสารสนเทศ

631002496 จฑุามาศ วงศส์วุฒัน์ วศิวกรรมสารสนเทศ

631002959 ภาคนิ จิน้จา้ย วศิวกรรมสารสนเทศ

631003459 บษุยมาส ไชยฤทธิ์ วศิวกรรมสารสนเทศ

631003630 ณชิกานต์ กายฤทธิ์ วศิวกรรมสารสนเทศ

631004412 ฐยศวศธิ สชุาตพิงศ์ วศิวกรรมสารสนเทศ

631004614 อศิรา ยิม้ชืน่ วศิวกรรมสารสนเทศ

631004723 ผดงุเกยีรติ ชปัูญญา วศิวกรรมสารสนเทศ

631004752 อารรัีตน์ น่วมอนงค์ วศิวกรรมสารสนเทศ

631005569 มนัสวี ปรติตะพงศาชยั วศิวกรรมสารสนเทศ

631005842 ธัชกฤต กนัทัด วศิวกรรมสารสนเทศ

631005890 ธนากร คนดี วศิวกรรมสารสนเทศ

631006660 บรูพา จติรนาวี วศิวกรรมสารสนเทศ

631007060 วรนิทร รัตนถาวร วศิวกรรมสารสนเทศ

631007200 วนดิา แกน่ด า วศิวกรรมสารสนเทศ

631007270 วรวชิญ์ เลีย่นกตัวา วศิวกรรมสารสนเทศ

631007787 ชอ้นทอง ทองชวิ วศิวกรรมสารสนเทศ

631007845 ปวชิญา แกว้เกา้ วศิวกรรมสารสนเทศ

631007999 องัสมุาลี วงษ์วานเจรญิ วศิวกรรมสารสนเทศ

631008078 ศตพรรษ จ าปา วศิวกรรมสารสนเทศ

631008280 ญาณศิา สตูรประจัน วศิวกรรมสารสนเทศ

631008380 มัลลกิา สงชยั วศิวกรรมสารสนเทศ

631008639 ธรณ์ธันย์ เพาะบญุ วศิวกรรมสารสนเทศ

631008969 จารุวรรณ อนิทรจั์นทร์ วศิวกรรมสารสนเทศ

631009073 ธัญรัศม์ อทุา วศิวกรรมสารสนเทศ

631009213 ภัทรดนัย วเิศษกลิน่ วศิวกรรมสารสนเทศ

631009357 ลดาวลัย์ คงชู วศิวกรรมสารสนเทศ

631010068 ณปภัสร์ เเผว้พาล วศิวกรรมสารสนเทศ

631011719 รัตนพร สวสัดี วศิวกรรมสารสนเทศ

631011938 ฉัตรธดิา พัฒนา วศิวกรรมสารสนเทศ

631001202 เกวลี บญุมัน่ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

631002313 กฤตพจน์ สขุสมกจิ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

631002441 ธยาน์ ทยาวฒุกิลุ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

631002602 มนทริา โชตอิคัคี วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

631002636 ชชัวาล แซฟุ่้ง วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

631002725 พนติพร บญุทอง วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

631002947 ภมูพัิฒน์ บวัแกว้ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

631003548 ไชยพัฒย์ จันทรค์ง วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

631003889 เกสร แซจ่อ้ง วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

631004540 วชัรกรณ์ หนูทองแกว้ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

631005073 ตวงพร บญุหลวงวาณชิย์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

631005081 ชยัวฒัน์ สาตรส์าคร วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

631005098 เจตนพัิทธ์ กรานบญุ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

631005600 ปนัดดา ศรทรง วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

631006117 ทวทีรัพย์ พนูศรี วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

631006150 ธวชัชยั ทองศริิ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

631006490 กลุธดิา วนัศกุร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

631006542 ภรูทิรรศน์ ลเีผา่พันธุ์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

631006603 อมรวรรณ เรอืงจันทร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

631010060 อทติยา จันแกว้ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 
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631010246 วภิาวดี สกณุา วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

631010623 ณฐกานต์ อณุหกานต์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

631010932 นันทกร คงประจันทร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

631011187 สทุธภัิทร เมอืงพรหม วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

631013298 มหูามัดฟาอสิ ยโูซะ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

631002749 ณัฐพร ธารสวุรรณ สตัวศาสตร์

631002815 รัชพล เรอืงเทศ สตัวศาสตร์

631003556 สภุาวดี บญุมาศ สตัวศาสตร์

631004493 ปัณชญา เมอืงหนู สตัวศาสตร์

631004585 รุจรัีตน์ ไชยภักดี สตัวศาสตร์

631006180 ธนวฒัน์ สง่เสรมิ สตัวศาสตร์

631006711 ฐติรัิตน์ ทองแกว้ สตัวศาสตร์

631009973 ปนัดดา จารุพงศ์ สตัวศาสตร์

631009997 วชิชดุา ทองขาว สตัวศาสตร์

631010118 นุชนารถ วอ่งไว สตัวศาสตร์

631010122 ธรีภัทร ธนบตัร สตัวศาสตร์

631011760 ไอลดา จลุนลิ สตัวศาสตร์

631011818 ไกรวทิยา อิม่โคกสงู สตัวศาสตร์

631013045 ณัฐชยา วปิระจง สตัวศาสตร์

631013078 ศภัุคษร พรหมจันทร์ สตัวศาสตร์

631013320 ธดิารัตน์ ศรสีวา่งพัฒน์ สตัวศาสตร์
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