
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ส านักทะเบียนและประมวลผล   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เรื่อง   รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2 และหลักสูตรนานาชาต ิ
ทุกคณะ/วิทยาลัย 

ประจ าปีการศึกษา  2563 
----------------------------------------------------- 

 

     ตามที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ด าเนินการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2 และหลักสูตรนานาชาต ิประจ าปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้
ด าเนินการเสร็จสิ้นและผู้ผ่านการคัดเลือกได้ยืนยัน Clearing House ไปแล้วนั้น บัดน้ีส านักทะเบียนและ
ประมวลผลขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตร ี แบบโควตา  รอบที่ 2    และหลักสูตร
นานาชาติ ทุกคณะ/วิทยาลัย ดังรายช่ือแนบท้ายประกาศนี ้

 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   27   เมษายน    พ.ศ.  2563 
 
 

 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  วังศิริพิทักษ)์ 
          รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 
 



ข้อควรทราบและถือปฏิบัติ  : 
 

            1. ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อผ่านเคลีย์ริ่งเฮาส์เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง    จะต้องกรอกข้อมูลเพ่ือชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า) ทาง
อินเทอร์เน็ต www.reg.kmitl.ac.th พิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ล่วงหน้า) ระหว่างวันที่    30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563   โดยชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารที่
กำหนด ตามวัน เวลา และวิธีการที่สถาบันฯ กำหนดเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์จากการ
เป็นนักศึกษาของสถาบันฯ  
            2.  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง      เมื่อชำระเงินค่ายืนยัน
สิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า) เรียบร้อยแล้ว   จะต้องมารายงานตัวออนไลน์เพ่ือยื่นเอกสารทางการศึกษาต่าง ๆ 
(ไม่ต้องเข้ามาที่สถาบันฯ) โดยสำนักทะเบียนและประมวลผลจะแจ้งกำหนดการรายงานตัวออนไลน์และข้ันตอนการจัดส่ง
เอกสารสำหรับการรายงานตัวทาง  www.reg.kmitl.ac.th  ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 

 
  

หมายเหตุ   1. นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ คนละ 1 สิทธิ์ เมื่อตัดสินใจเลือกเคลีย์ริ่งเฮาส์แล้วจะถูกตัดสิทธิ์จากการสมัคร 
                   รอบถัดไป 

      2. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในคณะหนึ่งแล้ว  ไม่สามารถโอนเงินจากคณะเดิม 
                    ไปยังคณะอื่นได้ 

      3. สถาบันฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าที่ชำระไว้แล้วให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

 ในส่วนของการขอสละสิทธิ์ เพื่อไปสมัคร TCAS ในรอบถัดไป จะต้องดำเนินการขอสละสิทธิ์
ผ่านเวปไซต์ของ ทปอ. ตามวันเวลาที่ ทปอ. กำหนดเท่านั้น  โดยสถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายใด ๆ หากการสละสิทธิ์ล่าช้าจนเป็นเหตุทำให้สมัครในรอบถัดไปไม่ทัน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
อัตราค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย) 

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

     จำนวนเงิน      150,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• เฉพาะสาขาวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)  

     จำนวนเงิน        72,000   บาท/ ภาคการศึกษา 
    สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ให้นักศึกษาจ่ายเงินค่าอุดหนุนการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ภาคการศึกษาละ 48,000 บาท  

      เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ลดค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ
เหมาจ่าย) ปีการศึกษา 2563  ลดลง 10%  โดยจะปรับยอดลดลงในใบชำระเงิน
ที่พิมพ์ออกจากระบบในระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563 

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


 
• คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรต่อเนื่อง)  จำนวนเงิน  35,000   บาท/ ภาคการศึกษา 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   จำนวนเงิน 22,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนเงิน 92,500   บาท  / ภาคการศึกษา 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  จำนวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ (หลักสูตรต่อเนื่อง) จำนวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร   จำนวนเงิน 16,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• เฉพาะสาขานิเทศศาสตร์เกษตร   จำนวนเงิน  20,000   บาท/ ภาคการศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์   จำนวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   จำนวนเงิน 32,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) จำนวนเงิน  70,000   บาท / ภาคการศึกษา 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร   จำนวนเงิน 21,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

 1)  ค่าธรรมเนียมการศึกษา   จำนวนเงิน 180,000   บาท / ภาคการศึกษา 
    2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สำหรับสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ 400 CHF (สี่ร้อยฟรังก์สวิสถ้วน) สำหรับ Business and Hotel 
Management School, Switzerland  ชำระครั้งเดียวเมื่อแรกเข้าศึกษา 
    3) ค่าธรรมเนียมสำหรับการศึกษาที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะได้รับส่วนลดร้อยละ 
15 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตร Bachelor Degree -3rd Year ของ Business and Hotel 
Management School, Switzerland หรือสูงสุดไม่เกิน 5000 CHF (ห้าพันฟรังก์สวิสถ้วน) โดยให้ถือ
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ ปีการศึกษาที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเริ่มศึกษา และค่าธรรมเนียมนี้ ไม่รวม 
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปและกลับ ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
ห ลั ก สู ต ร  Bachelor Degree -3rd Year ข อ ง  Business and Hotel Management School, 
Switzerland เพ่ิมเติมได้ที่ https://www.bhms.ch/admissions/study-fees-in-swiss-francs-chf/ 

คณะการบริหารและจัดการ   จำนวนเงิน 20,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• คณะการบริหารและจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนเงิน 40,000   บาท  / ภาคการศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์   จำนวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• เฉพาะสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวนเงิน  26,000  บาท / ภาคการศึกษา 

คณะแพทยศาสตร์   จำนวนเงิน      495,000   บาท / ภาคการศึกษา 
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต   จำนวนเงิน 80,000   บาท / ภาคการศึกษา 
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง   จำนวนเงิน 21,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง (โครงการอาชีวะพรีเมี่ยม)  

     จำนวนเงิน 21,000   บาท / ภาคการศึกษา 
วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  จำนวนเงิน 25,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and  

Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program) 
   จำนวนเงิน      120,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 
 
 

https://www.bhms.ch/admissions/study-fees-in-swiss-francs-chf/


 
 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  จำนวนเงิน 90,000   บาท / ภาคการศึกษา 

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

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

 
 
 
 

 

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว  สามารถตรวจสอบ 
รายช่ือผู้ชำระเงินได้ในวันที่  12 พฤษภาคม 2563  ทาง  www.reg.kmitl.ac.th/TCAS 

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


คณะวศิวกรรมศาสตร์

กด Ctrl+F ส าหรบัการคน้หา
เลขทีผู่ส้มคัร สาขาวชิา/หลักสตูร

631014245 อภสิรา ทวคีณู วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

631014512 ศภุกร แสงสวัสดิ์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

631016217 บณุยกร อดุมสนิ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

631016433 ธนภัทร ชัยมงั วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

631016919 เพ็ญพชิชา หมีก่ระโทก วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

631017150 กายกาญจน์ จันทรวงศไ์พศาล วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

631020055 ญาโณทัย เหลอืงทองคํา วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

631020178 ปภัสรา ลาภเจรญิวงศา วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

631014268 สรวศิ มลวสิยั วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631014950 บรุพล ศักดิศ์รเีจรญิ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631015430 ศภุณัฐ ดําเพชร วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631015489 ธนากร ลิม้เรอืงอนันต์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631015842 ชยพัทธ์ สขุจันทร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631016620 ฐติวิฒุิ ศกนุะสงิห์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631017067 กวนิ กมลอํานวยกจิ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631018558 รวพิล ทองทาบ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631020363 ณวพน ศรวมศริิ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631020617 ศขิรนิทร์ ตันตไิพบลูย์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

631014297 ณพงศ์ เคหะ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631015146 ปฏภิาณ ศรธีรณ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631015225 ภรูชิ จันทรป์ระสทิธิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631015299 ณกมล แซเ่ฮง วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631015335 พชิชาภา เวยีงทอง วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631015374 พนธกร สจุติชวานนท์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631015505 วรภพ เกยีรตคิงแสง วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631015506 กฤษณะพัฒน์ พันธเ์จรญิ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631015634 สฤษฎิพั์ฒน์ นยิมทอง วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631016078 ศภุกร ทองบอ่ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631016454 จักรภัทรณ์ ชืน่ถาวร วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631017313 วรรธนัย เมธาเมลอืง วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631017758 กติตภิณ สงิหช์ม วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631018563 ชวภณ ใบดํารงศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631019257 อภสิทิธิ์ ภกู ิง่หนิ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631019959 กรีตกิร พลับพลา วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631020203 นาววีัฒน์ พฤกพัฒนาชัย วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631020354 ชานน เต็มกมลศลิป์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631020360 ไฟแกว้ ฉายาวัฒนะ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631020413 ณภัทร จริารัตนกลุชัย วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631020454 ภคนนท์ เจรญิราษฎร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631020468 กนัตก์นษิฐ์ ทองเกง๋ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631020538 นันทวัฒน์ รัตนเรอืงวมิาน วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631020615 สเุมธ สวนสําราญ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631020646 ชนน กลุกตัตมิาส วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

631020727 ชนสรณ์ จงึมารศิกลุ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

รายชือ่ผูผ้า่นการ Clearing House และมสีทิธิเ์ขา้ศกึษาระดบัปรญิญาตรี

แบบโควตา รอบที ่2 และหลกัสตูรนานาชาติ

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั

ชือ่-นามสกลุ
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631014095 พรพรหม วัฒนสขุนนท์ วศิวกรรมเคมี

631014994 ฟาอซิ ภูเ่งนิ วศิวกรรมเคมี

631015151 นภนต์ จันทปัญญา วศิวกรรมเคมี

631015351 ณราวฒุิ ยนืยง วศิวกรรมเคมี

631015418 สโรชนิี มติรนุ่ม วศิวกรรมเคมี

631015617 สริภพ เหลา่นอก วศิวกรรมเคมี

631015708 พฤฒฉัิตร สงวนนภาพร วศิวกรรมเคมี

631015800 ธญิดา ศติกานนท์ วศิวกรรมเคมี

631015863 ประจักษ์ เเสนสขุเหลอื วศิวกรรมเคมี

631016409 วสษิฐพ์ล สมบัตศิรี วศิวกรรมเคมี

631016432 ชนกานต์ เหรยีญอนุรักษ์ วศิวกรรมเคมี

631016741 ปิยวรรณ์ รอดกลาง วศิวกรรมเคมี

631017549 รนิรดา ตันเดีย่ว วศิวกรรมเคมี

631017688 ณัฐพงค์ มานตรี วศิวกรรมเคมี

631017808 สกุฤษฏิ์ เกดิสวัสดิ์ วศิวกรรมเคมี

631017811 บารมี กลัดสําเนยีง วศิวกรรมเคมี

631018110 ธนัตถ์ เกดิไกรแกว้ วศิวกรรมเคมี

631018749 วชิญพ์ล ฮวดปากน้ํา วศิวกรรมเคมี

631018895 รชต มศีลิป์ วศิวกรรมเคมี

631020292 จไุรรัตน์ จติศาสนส์วรรค์ วศิวกรรมเคมี

631020402 กติตนัินท์ จ่ันเพชร วศิวกรรมเคมี

631020451 อธคิณุ วงศศ์รชีา วศิวกรรมเคมี

631020602 กมลชนก เทยีนวรรณ วศิวกรรมเคมี

631014362 พรลภัสสร สตางาม วศิวกรรมเครือ่งกล

631014724 กมลภพ ทองกลํา่ วศิวกรรมเครือ่งกล

631014898 ปณุยวัจน์ มั่นศรี วศิวกรรมเครือ่งกล

631015062 กติตศิักดิ์ มงัสงัคํา วศิวกรรมเครือ่งกล

631016369 ณัฐชนนท์ อดุชาชน วศิวกรรมเครือ่งกล

631018686 กติตภิมู ิ นลิละออ วศิวกรรมเครือ่งกล

631018728 ปิยะวัฒน์ เนาวว์จิติร วศิวกรรมเครือ่งกล

631019004 อศัวนิ โพธิถ์วลิเกยีรติ์ วศิวกรรมเครือ่งกล

631019436 อมัรนิทร์ วฒุพิรประภา วศิวกรรมเครือ่งกล

631019500 คณุากร ตัง้เจรญิชัยพาณชิ วศิวกรรมเครือ่งกล

631014131 พรสิร สรุยิาสยั วศิวกรรมโทรคมนาคม

631014247 ปนัดดา ชัยขนุ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631014541 สรชัช ศรสีองเมอืง วศิวกรรมโทรคมนาคม

631014695 ธนกฤต ธนกลุพรรณ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631014719 ธรรมรัตน์ ไตรสรณอภรัิกษ์ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631014930 อานันตชัย เมกลิน่ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631015140 ชลธชิา ทรัพยม์ั่น วศิวกรรมโทรคมนาคม

631015241 รุง่เรอืง จันทรเ์รอืง วศิวกรรมโทรคมนาคม

631015646 พาณภัิคร คา้ของ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631015647 พลอยนวล ชนะบญุ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631015826 สพัุชชา ขนัทอง วศิวกรรมโทรคมนาคม

631015929 ชนกานต์ หลอมทอง วศิวกรรมโทรคมนาคม

631015957 ชัชวาล จันทรเ์พ็ง วศิวกรรมโทรคมนาคม

631016202 เพ็ญพชิชา แยม้งาม วศิวกรรมโทรคมนาคม

631016324 กญัญาภัค บตุรกะ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631016443 ชลธชิา สดุประเวศ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631016445 รัตนพ์ล ประศรพัีฒน์ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631016500 ชนายุ คําสะสม วศิวกรรมโทรคมนาคม

631016742 วชริวชิญ์ อศัวสทิธกิลุ วศิวกรรมโทรคมนาคม
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631016946 บวรวทิย์ นาไร วศิวกรรมโทรคมนาคม

631017288 รัชนกีร โมออ่น วศิวกรรมโทรคมนาคม

631017437 ธรีภัทร์ วรรณรัตน์ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631017986 ธนารยี์ วันประเสรฐิ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631018084 ณัฐนุชา คนหลัก วศิวกรรมโทรคมนาคม

631018123 ประภาวดี พลอยแกว้ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631018177 อรรนพ ใจทรัพย์ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631019719 ณัชชา พนูสทุธพิงศ์ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631020082 ธนพล จติรจริะวาณชิย์ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631020211 ภมูภัิทร นันทบตุร วศิวกรรมโทรคมนาคม

631020415 ณฐพล เขมาภรัิกษ์ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631020423 ป่ิณพงษ์ บรูพากลุ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631020553 ธันยาสนิี เกดิมี วศิวกรรมโทรคมนาคม

631020638 วรัช มายะการ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631020641 มทันา อวนศรี วศิวกรรมโทรคมนาคม

631020669 พรนภัส งามพาณชิยกจิ วศิวกรรมโทรคมนาคม

631014172 ปรณีาภา พัฒนพัฒนานนท์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631014232 พรรณวสา กฎมจัฉา วศิวกรรมไฟฟ้า

631014563 ธนวชิญ์ ยา่งเลง้ วศิวกรรมไฟฟ้า

631014842 วรภมูิ นภาวฒุิ วศิวกรรมไฟฟ้า

631014846 ชนิวัตร มลูใหญ่ วศิวกรรมไฟฟ้า

631014899 ธชธร ฉุยฉาย วศิวกรรมไฟฟ้า

631015269 ตฤณ ลาภปรณิายก วศิวกรรมไฟฟ้า

631015326 อนาวลิ ดษิฐสม วศิวกรรมไฟฟ้า

631015386 อภชิา จันทรประภาพ วศิวกรรมไฟฟ้า

631015466 ณัฐพงษ์ สขุชืน่ วศิวกรรมไฟฟ้า

631015480 คณณัฏฐ์ อนิตะ๊นลิ วศิวกรรมไฟฟ้า

631015591 พัชรวัฒน์ สขุภาดา วศิวกรรมไฟฟ้า

631015600 ธรีภัทร์ เจรญิสขุ วศิวกรรมไฟฟ้า

631015610 ตสิรณ์ ชพีชเูกยีรติ วศิวกรรมไฟฟ้า

631015656 นูธร์ สนุทรจนิดา วศิวกรรมไฟฟ้า

631015663 สริเิชษฐ์ ศริสิานต์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631015667 ณัฐศักดิ์ ภวูธนารักษ์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631015815 ธนพัฒน์ ภมรมงคล วศิวกรรมไฟฟ้า

631015830 ปัณณทัต รัตนวฒุยิากร วศิวกรรมไฟฟ้า

631015885 กรีติ นพรัตน์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631016101 ชนิโชติ ไกรวชิา วศิวกรรมไฟฟ้า

631016729 นันทพล ทว้มละมลู วศิวกรรมไฟฟ้า

631016747 ธนยศ สง่เเสง วศิวกรรมไฟฟ้า

631016862 ชนะพันธ์ ชัยวัฒนว์รกจิ วศิวกรรมไฟฟ้า

631017008 วรรธนัย ใยถาวร วศิวกรรมไฟฟ้า

631017106 ภาณุวัฒน์ นยิมกจิการกลุ วศิวกรรมไฟฟ้า

631017166 ชณิวัชร จันทรเ์ปลง่ วศิวกรรมไฟฟ้า

631017497 ภานุวัฒน์ บญุบรรจบ วศิวกรรมไฟฟ้า

631017568 ธนกฤต แพทยพ์ทัิกษ์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631017734 ชัชวนิ อารยิวัฒน์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631018095 วรภาส เอกสทิธพิงษ์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631018115 ภวูดล ขงึโพธิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631018171 ธนกร จันทรศ์รชีัน้ วศิวกรรมไฟฟ้า

631018284 ศภุวัฒน์ เสอืคลา้ย วศิวกรรมไฟฟ้า

631018413 ปิตภัิทร วลัยพัชรา วศิวกรรมไฟฟ้า

631018595 ภมูริะพี เดน่กวนิ วศิวกรรมไฟฟ้า
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631018919 พชร ทองคง วศิวกรรมไฟฟ้า

631018969 กชภณ สบีญุเรอืง วศิวกรรมไฟฟ้า

631019000 กรกฤต อนันตอวยพร วศิวกรรมไฟฟ้า

631019047 สริชิัย จงึสมเจตไพศาล วศิวกรรมไฟฟ้า

631019475 พสษิฐ์ เธยีรตระการ วศิวกรรมไฟฟ้า

631019614 เฉลมิพล ลีส้กลุปราณ วศิวกรรมไฟฟ้า

631019851 ทศวรรษ สคํีาหารณ์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631020191 ศภุโชติ แสงเงนิ วศิวกรรมไฟฟ้า

631020544 ชนิพันธุ์ มหัทธนกลุ วศิวกรรมไฟฟ้า

631020639 นัทธ์ วฒุอิงัสโวทัย วศิวกรรมไฟฟ้า

631020664 กายเพชร นอ้ยเอีย่ม วศิวกรรมไฟฟ้า

631020722 จรัิฎฐ์ สวุรรณธนดษิฐ์ วศิวกรรมไฟฟ้า

631014144 ภัทรยีา วศิรตุวงศา วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631014423 กฤชแกว้ เนื่องจํานงค์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631014510 อนวัช ญาณประทปี วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631014607 ธนนันท์ อึง้สทิธพินูพร วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631014745 พสธุร สงิหคํ์าป้อง วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631015015 พันธกานต์ วงษ์ดี วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631015104 สมติานัน มาโนม วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631015405 ปวธิ แกว้ตุน่ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631015440 เมธัส ขวัญยนื วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631015460 สรวศิ วมิลบรรณกจิ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631015478 ณัฐธพล ตันสําโรง วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631015496 ภวกิา ภวังคจ์ติสกลุ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631015576 ณัฐนนท์ เทพประดษิฐ์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631015607 พรีพัฒน์ พัธนะปรชีา วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631016063 ชมพนุูท ศริกิลุพสิทุธิ์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631016205 นนทพัทธ์ สหชัยรุง่เรอืง วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631016430 ภัทรพล เนตรสวา่ง วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631016709 จรรยาพร สง่เสรมิเสรภีาพ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631016732 ยศกร ภษูาไสย วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631016755 พมิชญา สมคะเน วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631016903 สวุจัิกขณ์ พงษ์หรัิญเจรญิ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631017433 ธัญวชิญ์ นภาบรรัิกษ์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631017478 ศภุกร เอีย่มกลั่น วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631017684 จริเมธ์ ศรบีงกช วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631017901 ธรรมพล กมลเลศิวณชิ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631018119 ฐานันดร แยม้นันท์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631018157 สนุทร สวุรรณศริิ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631018170 ธนภัทร์ พฤกษอาภรณ์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631018207 วรวชิ ฟักเชอืก วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631018226 ธนกร หนองหารพทัิกษ์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631018364 จริาภรณ์ หนูสนธิ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631019872 ศภุกฤต วัฒนศรี วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631019950 สวพล วงคเ์หมย วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631020181 ภาณุพงศ์ มอิรุะ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631020256 ทวิากร โสภติอาชาศักดิ์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631020433 กานตพ์ชิชา หวัง วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631020529 ปัญญากร แปงจํา วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631020587 วรศิรา สทิธริาช วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631020640 นที ผดงุกจิ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

631014635 รณิลฎา วโรภาสกร วศิวกรรมโยธา
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631014777 รัชนวีรรณ วลัยวทิย์ วศิวกรรมโยธา

631015572 วรีพงศ์ เดนิเมอืง วศิวกรรมโยธา

631016594 ปัญญาพล หลกีชั่ว วศิวกรรมโยธา

631016731 บญุศรัณย์ แกว้สงา่ วศิวกรรมโยธา

631016820 ภวูพัฒ โชคสริปิระเสรฐิ วศิวกรรมโยธา

631017175 อนพัช เภรภีาศ วศิวกรรมโยธา

631017827 ณัฏฐากร ศรสงัขท์อง วศิวกรรมโยธา

631017849 นพิฐิพนธ์ ครธุเกตุ วศิวกรรมโยธา

631017972 กวนิทร์ วตินากร วศิวกรรมโยธา

631018086 ธรีภัทร์ เงนิทองดี วศิวกรรมโยธา

631018112 ณชิกานต์ พลูทรัพย์ วศิวกรรมโยธา

631018478 ปรมตัถ์ ศรคีชา วศิวกรรมโยธา

631018669 ธนพล คงแจม่ วศิวกรรมโยธา

631019411 หาญณรงค์ กระแจะจันทร์ วศิวกรรมโยธา

631019753 ธรียทุธ ทองพันธ์ วศิวกรรมโยธา

631020144 เจตดลิก บญุทอง วศิวกรรมโยธา

631020345 กษิดศิ วรนติกิลุ วศิวกรรมโยธา

631020376 คณาธศิ บญุลิม่เต็ง วศิวกรรมโยธา

631020596 จริกฤต ชพูนิจิ วศิวกรรมโยธา

631014638 ศลิา จสูงิห์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631015201 อภสิรา บญุเต็ม วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631015323 ธนาภา ควรมติร วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631015327 พลภัทร ศรเีผอืก วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631015328 เจษฎากร สวุดษิฐ์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631015622 สเุมธา ชเูจรญิ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631015763 ณัฐวิฒุิ ชะนําพร วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631016219 ชญานนท์ ศกนุตานุรักษ์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631016260 ภัควรนิทร์ พงศธ์นาบลูย์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631016313 อโณทัย คงสวัสดิ์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631016618 พรหมนรนิทร์ สภุานลิ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631016727 ภัทรพล รุง่แสง วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631016896 ปวรศิ พลเพชร วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631017593 จฑุามาศ กาญจนววิญิ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631017875 ธนกร จริะสขุ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631017930 ภควันต์ บตุรดี วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631018990 นักสทิธิ์ สรอ้ยระยา้ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631019845 ศภุาพชิญ์ ศริวิัชรกลุ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631020121 พสธุดิา วสิทิธกิรณ์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631020373 ศรัิส ทองอรณุ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631020489 ไพรสณฑ์ มลูเมอืง วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631020584 ภวูนาท ชัยโย วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

631014191 เกวลนิ พระตลับ วศิวกรรมอตุสาหการ

631014222 ธนวัฒน์ แสนทวี วศิวกรรมอตุสาหการ

631014455 ชอ่ทพิย์ สมละ วศิวกรรมอตุสาหการ

631014600 เพยีงฟ้า กลํา่ธัญญา วศิวกรรมอตุสาหการ

631015063 ฐานุเดช ไพฑรูย ์ณ อยธุยา วศิวกรรมอตุสาหการ

631015069 ณัชพล อกัษรเจรญิสขุ วศิวกรรมอตุสาหการ

631015246 สธิกิร เรอืงจันทร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

631015291 ภัณฑลิา นางาม วศิวกรรมอตุสาหการ

631015353 ณัฐวัฒก์ พนมนเิวศน์ วศิวกรรมอตุสาหการ

631015467 ญดาพร ไอพ่งุ วศิวกรรมอตุสาหการ

631015534 สพุชิญา จอมพดุซา วศิวกรรมอตุสาหการ
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631015599 กลัยรัตน์ สธุบีรรเจดิ วศิวกรรมอตุสาหการ

631016151 นพวรรณ โกสมุวัชราภรณ์ วศิวกรรมอตุสาหการ

631016281 ศศธิร จันทรท์อง วศิวกรรมอตุสาหการ

631016477 ณัฐนันท์ ววิัฒนย์วุะถาวร วศิวกรรมอตุสาหการ

631016534 สหโชค สสีดเขยีว วศิวกรรมอตุสาหการ

631016836 เก็จตะวัน ปานนลิ วศิวกรรมอตุสาหการ

631017259 ศศกิานต์ ฐานะกาญจน์ วศิวกรรมอตุสาหการ

631017279 เนตรัิตน์ หลวงยศ วศิวกรรมอตุสาหการ

631017383 ธนพร ทรัพยเ์กษตรกจิ วศิวกรรมอตุสาหการ

631017488 อรณชิา พืน้ผา วศิวกรรมอตุสาหการ

631017619 ชลันวชิญ์ อนิทรวเิชยีร วศิวกรรมอตุสาหการ

631017950 ธนากร สภุาพักตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

631018004 อตริตุ เสง็เมอืง วศิวกรรมอตุสาหการ

631018446 พมิพม์าดา นรนิทร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

631018576 ธนโชติ แนมขนุทด วศิวกรรมอตุสาหการ

631018892 ศริชิัย ผงกลุา วศิวกรรมอตุสาหการ

631018993 ปาณธิาน วริยิะประกอบ วศิวกรรมอตุสาหการ

631019163 คตีสร ประเสรฐิ วศิวกรรมอตุสาหการ

631019209 ยทุธนา ยะหัตตะ วศิวกรรมอตุสาหการ

631019953 อาทมิา ศักดิธ์านี วศิวกรรมอตุสาหการ

631020031 วรางคณา ชชูาติ วศิวกรรมอตุสาหการ

631020355 ยลลดา กาละจติร วศิวกรรมอตุสาหการ

631020474 จติตโ์ศภษิฐ์ อคัรวรมาศ วศิวกรรมอตุสาหการ

631020627 ชนากานต์ อเนกวโิรจน์ วศิวกรรมอตุสาหการ

631020680 ภัทรวธุ วัจนะลักษณ์ วศิวกรรมอตุสาหการ

631014896 ณัฐฎาทพิ มาทานนท์ วศิวกรรมอตุสาหการและระบบการจัดการเชงิดจิทัิล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631017015 นุสศรา มา้จนี วศิวกรรมอตุสาหการและระบบการจัดการเชงิดจิทัิล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631018756 ธณันฏพงษ์ เหลอืดี วศิวกรรมอตุสาหการและระบบการจัดการเชงิดจิทัิล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631019780 ณัฏฐนชิ ขะมาลา วศิวกรรมอตุสาหการและระบบการจัดการเชงิดจิทัิล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631021098 นัฐธนวัต เพลนิจติต์ วศิวกรรมอตุสาหการและระบบการจัดการเชงิดจิทัิล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631021147 ณัฐกฤตา เทยีนแสงอทัุย วศิวกรรมอตุสาหการและระบบการจัดการเชงิดจิทัิล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631018539 ชนรดี ตัง้ตรงเวชกจิ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631020819 วรนพิฐิ ธนทวี วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631014076 สภัุทรกจิ รัตนจันทร์ วศิวกรรมการจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631014536 จอมขวัญ เรอืงฤทธิ์ วศิวกรรมการจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631017714 ภาณุเดช รัตนอยูพ่ลี วศิวกรรมการจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631017957 ธรากร ภาคยภ์าเจรญิ วศิวกรรมการจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

631014816 อรทชิา ผลสวุรรณ์ วศิวกรรมเคม ี(หลักสตูรนานาชาต)ิ

631019204 กมนทรรศน์ วฒุวิงศ์ วศิวกรรมเคม ี(หลักสตูรนานาชาต)ิ

631020282 ภรอญักร บบุผามาลา วศิวกรรมเคม ี(หลักสตูรนานาชาต)ิ

631020663 ชัชพล บญุกอ วศิวกรรมเคม ี(หลักสตูรนานาชาต)ิ

631014075 Renan Joseph Tuminez วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631017988 รัชภัทร ประถมภัฏ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631018148 จณิณวัตร กอ้นสนัทัด วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631018670 ภารวี วริฬุหกลุ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631019678 นนทป์วัช ทองลิม้ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631020248 นัทฒวิธุ วจิติรศรกีมล วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631020435 กรณ์สพัยา โตศภุฤกษ์มงคล วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631021004 ยศวัฒน์ สขุแสวง วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631014521 สงิห์ เครอืสงิห์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

631017557 สภุาพร ทองปาน วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

631017786 ชญาดา อยูร่ว่ม วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ
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631017835 พรีณัฐ ทองสกลุ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

631020260 สพุชิชา ชา่งฉาย วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

631020372 ธัญชนก นลิพัฒน์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

631020993 แพรวา ทองวล วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

631021125 ณฐวรี์ ศรฟ้ีา วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

631016382 สมบรูณ์ ศริวิทิย์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

631021006 ณัฐพงษ์ เหลอืงภมูพิทิยา วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

631021110 ณทัตเทพ กฤษณวภิาคพร วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

631021138 ญาณภัทร เอมดี วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

631017402 ธนกณัย์ อปัุทยะวงศ์ วศิวกรรมนวัตกรรมคอมพวิเตอร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

631020999 กติตภิมู ิ ไกรสทิธิ์ วศิวกรรมนวัตกรรมคอมพวิเตอร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

631021072 พล หวนนากลาง วศิวกรรมนวัตกรรมคอมพวิเตอร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

631021102 นที ตรศีลูรัตน์ วศิวกรรมนวัตกรรมคอมพวิเตอร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

631015199 อพัชชา สทา้นโยธนิ วศิวกรรมพลังงาน (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631020336 ตน้ตระกลู ศรสีมทุรนาค วศิวกรรมพลังงาน (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631020524 อศัวนิ อศิรเดช วศิวกรรมพลังงาน (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631014875 ศวิกร ทองขม่ วศิวกรรมไฟฟ้า (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631017480 Jeff Matthew Catacutan วศิวกรรมไฟฟ้า (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631017720 อษุณกร แยม้ไสย วศิวกรรมไฟฟ้า (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631019484 ธนวฒุิ นอ้ยใจดี วศิวกรรมไฟฟ้า (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631020234 ชนนิาถ พนูลาภทวผีล วศิวกรรมไฟฟ้า (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631020691 อรยิะ ชงิชว่งชัย วศิวกรรมไฟฟ้า (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631021046 ภชูติค์ พลอยเกษม วศิวกรรมไฟฟ้า (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631015723 ศภุกานต์ จันทรว์กิลู วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631016658 ภัณฑริา ปรางคลัง วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631018706 อภรัิกษ์ ธนสมทุร วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631018986 ทักษิณ นาแพร่ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631020039 สหณัฐ ทกุอยา่ง วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631020475 อรยิธ์ัช วัฒนธัชพงศ์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631020994 ศวิัจน์ พรีะศักดาพงศ์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631021075 Sarga Manandhar วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

เลขทีผ่ส้มคัร สาขาวชิา/หลักสตูร

631014092 ทัศนพ์ล ทรัพยห์รรษา เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631014164 ศภุชัย สะอาดดวงกมล เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631014403 พรรณลษิา บญุประคม เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631014489 ธวัลรัตน์ วงษ์มาก เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631014889 ชนัญชดิา อรณุแจง้ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631015022 สลนิทพิย์ ลอยบัณฑติย์ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631015851 ทพิยส์ดุา สน่ันนารี เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631015930 วรีภัทรา ยนัตรสีงิห์ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631017263 ปภาณนิ สขุใส เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631017415 ณัฐวรา โหรคํานวน เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631017430 สภัุทรา เทพสทุธิ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631017822 นงลักษณ์ กลิน่สอน เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631017887 เกศรา ชัยกวงชา เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631018641 ฟารดีา ใบศลสกณีุ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631018716 ชนากานต์ บญุศรี เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631019022 ฎกีฎ์นิทร์ สขุศรี เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631019085 อรรถพล แดงเนยีม เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

ชือ่-นามสกลุ
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631019415 นภัสวรรณ เชยเปีย เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631019537 พัสกร เกษมสขุสมบรูณ์ เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631019729 มนัทนา อนิทบตุร เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631019898 ลาํซูา หะระหนี เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631020900 พธินุภิา เพลยีโคตร เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631020953 วฒุภัิทร ธรรมธร เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631021060 ปณธิาน แสนใจธรรม เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631021115 นันธดิา ยาสขุศรี เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631021204 กรองทอง สนุทรวภิาค เกษตรศาสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยา โรคพชื ปฐพวีทิยา)

631014096 นฤพล ตรโีภคา นเิทศศาสตรเ์กษตร

631014239 ธันยารัตน์ อนันตยา นเิทศศาสตรเ์กษตร

631014249 อรสิรา ศริคิณุ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631014288 คณุติา วงษอา้ยเจรญิ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631014379 วยิะดา ศาศวัตพันธ์ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631014728 ชลธชิา ผยุแพง นเิทศศาสตรเ์กษตร

631015028 ปรวิรรต อนุกลู นเิทศศาสตรเ์กษตร

631015677 ปรณีาพรรณ ศริวิัฒน์ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631016661 ภาสวฒุิ สกลุณีย์ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631016821 วาสนา นติยล์าภ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631017942 ภัสสรณ์ มะรนิจันทร์ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631018822 นาตาชา เเสงทองคํา นเิทศศาสตรเ์กษตร

631019622 ภัทรพงศ์ ตรวีัฒนา นเิทศศาสตรเ์กษตร

631020604 ภัทรา บตุรทรัพย์ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631021209 ปราชญา มะลวิัลย์ นเิทศศาสตรเ์กษตร

631014261 อธติญา ยางจา้น พัฒนาการเกษตร

631014278 อนริทุธิ์ พกุแดง พัฒนาการเกษตร

631015272 กญัญารัตน์ อนิทรา พัฒนาการเกษตร

631015759 ปรญิญา สมบรูณ์ผล พัฒนาการเกษตร

631016060 ณัฏฐกร แสนคม พัฒนาการเกษตร

631016108 อไุรรัตน์ บญุวัง พัฒนาการเกษตร

631016677 สพัุตรา ชืน่พงษา พัฒนาการเกษตร

631017540 กรีตกิร บตุรอดุร พัฒนาการเกษตร

631018145 เศกสทิธิ์ เนตรแสงศรี พัฒนาการเกษตร

631019092 รุง่รดศิ สวา่งแกว้ พัฒนาการเกษตร

631020969 จฑุารัตน์ ปั้นคํา พัฒนาการเกษตร

631014627 ณชิกานต์ สระทองหอ้ย วทิยาศาสตรก์ารประมง

631014786 ณัฐวฒุิ สายไหม วทิยาศาสตรก์ารประมง

631014892 ณรงคก์ร แสงอทัุย วทิยาศาสตรก์ารประมง

631015287 สขุชัย คงฟู วทิยาศาสตรก์ารประมง

631015366 กติตศิักดิ์ ปานกลํา่ วทิยาศาสตรก์ารประมง

631016204 ณัฐวัฒน์ ธรีธรรม วทิยาศาสตรก์ารประมง

631017157 ปิตกิลุ มโนมธรุพจน์ วทิยาศาสตรก์ารประมง

631017983 สญัชัย ดํารงธรรม วทิยาศาสตรก์ารประมง

631020285 ภวูศิ พชิติรปิู วทิยาศาสตรก์ารประมง

631020387 เพ็ญพชิชา แสนพลออ่น วทิยาศาสตรก์ารประมง

631020779 นัสรนี กองเป็ง วทิยาศาสตรก์ารประมง

631021221 ณัฏฐณชิา สขุเทพ วทิยาศาสตรก์ารประมง

631014267 มลธชิา นันทะจันทร์ สตัวศาสตร์

631014606 ธนมล ดําประภา สตัวศาสตร์

631014782 นติยา ไพก่จิ สตัวศาสตร์

631014880 ณชิาพร ชา่งปลกู สตัวศาสตร์

631015168 อารยีา ไชยวฒุิ สตัวศาสตร์
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631015578 นาฎยา ศรแีกว้ สตัวศาสตร์

631016274 ชณุหกาญจน์ ทองขาว สตัวศาสตร์

631016999 กฤตยิาณี สงัขท์อง สตัวศาสตร์

631017073 พรรณพษา สวาทวงค์ สตัวศาสตร์

631018906 ธนพล เจยีรระบลิ สตัวศาสตร์

631019284 อจัฉรยิาภรณ์ นาคคุม้ สตัวศาสตร์

631020443 ศศวิมิล ศรแีจม่ สตัวศาสตร์

631020936 ณธนีนท์ สานอ้ย สตัวศาสตร์

631020963 บญุสติา อิม่สงูเนนิ สตัวศาสตร์

631021161 วชริญาณ์ ทองศรี สตัวศาสตร์

631021319 ปฐมาวดี จติตนันทากลู สตัวศาสตร์

คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี

เลขทีผู่ส้มคัร สาขาวชิา/หลักสตูร

631014093 จรีายภุญิญ์ สขุสถาน ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631014439 วมิลวัลย์ ทาสี ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631014472 นภษร ธํารงคณุานัน ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631016246 นฤมล คัชชะ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631017120 เอกชัย ผดงุบษุบา ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631018184 เจษฎา เกษแกว้ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631018209 ธนภรณ์ พลทะยาน ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631019556 ศรัณยู มลไทยสงค์ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631019925 ชลชาติ ทองสขุมาก ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน)

631014617 รัตนากร สขุสวัสดิ์ ค.อ.บ. (ครศุาสตรก์ารออกแบบ)

631014810 กญัญาลักษณ์ ทาสี ค.อ.บ. (ครศุาสตรก์ารออกแบบ)

631015079 รสสคุนธ์ สขุสวัสดิ์ ค.อ.บ. (ครศุาสตรก์ารออกแบบ)

631015411 ณภัทร เรอืงฤทธิ์ ค.อ.บ. (ครศุาสตรก์ารออกแบบ)

631017475 รัญชดิา คําภักดี ค.อ.บ. (ครศุาสตรก์ารออกแบบ)

631017718 อสิรยี์ ทองเฉย ค.อ.บ. (ครศุาสตรก์ารออกแบบ)

631018769 ชนพัฒน์ แกว้ขาว ค.อ.บ. (ครศุาสตรก์ารออกแบบ)

631019166 ศริลิักษณ์ กรอบทอง ค.อ.บ. (ครศุาสตรก์ารออกแบบ)

631019540 วนดิา โพธิดํ์ารงคเ์กยีรติ ค.อ.บ. (ครศุาสตรก์ารออกแบบ)

631020378 ภควดี ภาคชีติ ค.อ.บ. (ครศุาสตรก์ารออกแบบ)

631020555 อญัชสิา พันชรัูตน์ ค.อ.บ. (ครศุาสตรก์ารออกแบบ)

631014432 ชดิตะวัน สมวัฒน์ ค.อ.บ. (ครศุาสตรเ์กษตร)

631014747 ณภัทร มงคลธนานนท์ ค.อ.บ. (ครศุาสตรเ์กษตร)

631015780 เกษมณี พัชรสรุยิะโชติ ค.อ.บ. (ครศุาสตรเ์กษตร)

631016046 เกศกนก พัชรสรุยิะโชติ ค.อ.บ. (ครศุาสตรเ์กษตร)

631017423 ธัญสดุา บัวเจรญิ ค.อ.บ. (ครศุาสตรเ์กษตร)

631019760 สรนิยา นาคมอญ ค.อ.บ. (ครศุาสตรเ์กษตร)

631020193 ณัฐกมล ธรรมเจรญิ ค.อ.บ. (ครศุาสตรเ์กษตร)

631020552 ปารณีา วันขวัญ ค.อ.บ. (ครศุาสตรเ์กษตร)

631014252 ศภุณัฐ ปัดถาวโร ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631014709 ณัฐดนัย วเิศษกลุพรหม ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631014904 อาลติา ไตค่รบรุี ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631014942 อานนทร์ แกว้วเิชยีร ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631014995 ธรีพงษ์ ตน้วงษ์ ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631015084 เบ็ญจพร สตัยาพพัิฒน์ ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631015275 ชมพนุูท ทรงสสีด ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631015376 ชานน บญุมา ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631015809 สณุสิา สดุรอด ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

ชือ่-นามสกลุ
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631015943 ณัฐกมล เกีย้วมา่น ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631015961 เจษฎา พวงอิม่ ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631015973 ณัฐนนท์ ปราณี ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631015979 วรพล ชมทรัพยจํ์าเรญิ ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631016032 พลอยงาม พุม่พวง ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631016077 พมิพล์ภัส วงษ์สกลุ ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631016306 สปิปกร เลง่วงศ์ ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631016335 รัชภมูิ ประดษิฐจั์นทร์ ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631016434 พชิเญศ แอบศรหีาด ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631016501 ศตกมล บตุรดา ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631016502 ตะวันฉาย ธติธิัญชยวานชิ ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631016713 วรีวชิญ์ พุม่พวง ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631016850 ณัฐวฒุิ อดุเสรมิ ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631016929 ธัญพร กนัยา ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631017144 เกศรนิทร์ สนิษ์สอน ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631017427 ชลติา พงษ์เพ็ง ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631017995 อภัสสร หารไกร ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631018339 ปิยฉัตร ศริบิรรณากลู ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631018627 วงศกร บัวพรม ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631018768 สรวชิญ์ ประทานสขุ ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631018782 พรเทพ อยูเ่อีย่ม ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631019230 พริญาณ์ เจรญิผา ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631019259 ภัทรชัย เชีย่วชาญ ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631019280 มาลัยทพิย์ สมิากร ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631020331 ณัฐพล พทัิกษ์ราษฎร ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631020554 วภิาดา เขวาลําธาร ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631020564 สมชัญา หมายชืน่ ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631020704 ธนกร ศรสําราญ ค.อ.บ. (ครศุาสตรว์ศิวกรรม)

631014259 พรรณกร คณทา ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631014779 ชนาภา สวุรรณศร ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631014797 พรพชิชา สทุธรัิตน์ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631014897 นันทภพ ประชพีฉาย ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631015879 สนุสิา ศภุมลูา ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631015888 กฤตภัค อตุรมาตย์ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631015914 ขนษิฐา วระกฏ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631016226 ยทุธภมูิ ทองฉมิ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631018823 วงศว์รศิ อศัวสนัตชิัย ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631019355 ญาณกร สรุยิะใจ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631019717 ณัฐกานต์ นัทธี ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

631020195 ศราวธุ จันทรช์ืน่ ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม)

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

เลขทีผู่ส้มคัร สาขาวชิา/หลักสตูร

631014151 พสิฐิพงศ์ ปาละวสิทุธิ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631014198 พงศธร ภัทรศรเีวชการ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631014265 จรีภัทร สกลุทรัพยว์ัฒนา เทคโนโลยสีารสนเทศ

631014293 ธนติ ธนะปฐมชัย เทคโนโลยสีารสนเทศ

631014331 ศรัณญ์ ววิัฒนบ์วรวงษ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631014342 ยศพล เอีย่มออ่น เทคโนโลยสีารสนเทศ

631014368 ภฟู้า รจุภิาสวัฒน์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631014370 รจนา หอมประสทิธิ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ชือ่-นามสกลุ
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631014402 วรรณษา ชนมช์ชูาติ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631014407 วนัชพร ศลิารวม เทคโนโลยสีารสนเทศ

631014474 ภคนิ จันทรท์อง เทคโนโลยสีารสนเทศ

631014494 ณัฐพล วังคํา เทคโนโลยสีารสนเทศ

631014535 วศิัลย์ สวุรรณรัตน์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631014598 อนิทนนท์ แตง่ตัง้ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631014741 ทธรรษ ธรีชวูวิัฒน์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631014781 กติตภิพ ปังตระกลู เทคโนโลยสีารสนเทศ

631014804 ทวิัตถ์ ภาคภมูไิพศาล เทคโนโลยสีารสนเทศ

631015081 วรศิ อมรธนะภญิโญ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631015387 บฒุฐไชย์ อารมณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631015389 เกษมณี สถติวภิารวงศ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631015714 ปณธิาน คงทอง เทคโนโลยสีารสนเทศ

631015731 ทักษิณ ดํามณี เทคโนโลยสีารสนเทศ

631015743 พฤฒพงศ์ สขุเจรญิ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631015798 ธนวชิญ์ ลักษณะ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631015849 ปาณัสม์ เจรญิรักษ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631015927 ขวัญพชิชา อิม่โดด เทคโนโลยสีารสนเทศ

631015953 อทิธพิร กลุจติตวิัฒนะ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631016127 สวุรรณพงษ์ มมีณี เทคโนโลยสีารสนเทศ

631016153 เมษา มานติสกลุวงศ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631016249 ธนโชติ ลักษณ์วเิศษดี เทคโนโลยสีารสนเทศ

631016356 ธนภัทร ธรีะศรี เทคโนโลยสีารสนเทศ

631016399 ศริบิรูณ์ พันธุพ์ริยิะ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631016574 วรีวัต กมลเชษฐ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631016947 ชญานนท์ เพชรเทวี เทคโนโลยสีารสนเทศ

631017054 จักรนิ เย็นสขุ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631017131 ปวติร เปรมปรี เทคโนโลยสีารสนเทศ

631017172 นดิา คงรุง่เรอืง เทคโนโลยสีารสนเทศ

631017509 ซนัตะ นาคาโน เทคโนโลยสีารสนเทศ

631017701 ยทุธศลิป์ บตุรโยจันโท เทคโนโลยสีารสนเทศ

631017784 สทิธเิจตน์ วานชิสรรพ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631017866 จริพัฒน์ วุน่พว้น เทคโนโลยสีารสนเทศ

631017943 ทัชชน เจรญิภวูดล เทคโนโลยสีารสนเทศ

631018191 พสิฐิไชย เรอืงวัฒนาพงษ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631018199 ธติวิฒุ ิ หุน่ทา่ไม ้ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631018205 อภบิญุ สมศรี เทคโนโลยสีารสนเทศ

631018218 สพุชิญา ทําสนุา เทคโนโลยสีารสนเทศ

631018252 ลักษมี ลั่นซา้ย เทคโนโลยสีารสนเทศ

631018361 พรีดนย์ ฉันทมติร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631018451 นพนันทน์ ปั้นบํารงุสขุ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631018548 กมลเชษฐ์ เพไร เทคโนโลยสีารสนเทศ

631018549 ปัณณธร กระแสรว์กิ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631018684 ศภุพล โคตรทม เทคโนโลยสีารสนเทศ

631018896 อภรัิฐ จํานงครั์ตน์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631019086 วฒุพิร แจม่กระจา่ง เทคโนโลยสีารสนเทศ

631019140 โชคอนันต์ รักคณุ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631019141 ฏังกบดี สถติเกษมสานต์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631019343 ปวรศิา วทิยาวงศรจุิ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631019541 จติรนิ อทัุยรัศมี เทคโนโลยสีารสนเทศ

631019810 ณัฐภัทร คําภริมย์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631020025 หมิะ สนิสวุรรณ เทคโนโลยสีารสนเทศ
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631020040 พชิญรั์ฐ ไพบลูยธ์รรม เทคโนโลยสีารสนเทศ

631020138 ธนาพงศ์ ปทมุสมีา เทคโนโลยสีารสนเทศ

631020213 ภรูวิัจน์ อดุมพทิยสทิธิ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631020275 อรยิพล อนูากลู เทคโนโลยสีารสนเทศ

631020284 ศภุวัฒน์ อสุาหน์นท์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631020347 รัชนยี์ ขนัธวิงค์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

631020425 กชกร เขจรไชย เทคโนโลยสีารสนเทศ

631014184 ธนพล พลูวัฒนสมบัติ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631014269 บณุยกร สงวนศักดิ์ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631014306 นนทพัทธ์ บัวเกดิ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631014431 ศลษิา โพธิส์ทิธิ์ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631014663 ณลัญญา อนิทบตุร วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631015038 บคุอรยี์ หมาดทิง้ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631015135 อนันตย์ศ ดําเนนิเกยีรติ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631015145 กรวชิญ์ ประเสรฐิดี วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631015279 จรรยวรรธน์ คลา้ยวงศ์ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631015390 นรศิรา รนิแกว้ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631016144 ชัญญาณัช กองผาพา วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631017128 กฤษณ์พพัิฒน์ ทองธรรมชาติ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631017251 นวนิ เวชสวุรรณ์ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631017252 พชิชาภา มนตว์เิศษ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631017612 สภัุสสรา วงษ์ศรี วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631017621 รมติา ศรภีธูร วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631018507 ณพงศ์ พพัิฒนบ์วรกลุ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631019048 ณัฐเมธี จันทรน์ธิกิลุ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631019217 มซิกึ ิ มยิรูา่ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631019399 นัทธพงศ์ กลั่นสวุรรณ์ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631019453 กานตภัค หว้ยหงษ์ทอง วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631019463 ณัฐดนัย นวลแกว้ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631019867 ศริา อตัตวนชิ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631019971 สวรส คงสมัฤทธิ์ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

631020392 สพัพัญํู หรัิญวงศส์วา่ง วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

คณะการบรหิารและจดัการ

เลขทีผู่ส้มคัร สาขาวชิา/หลักสตูร

631014116 คนงึนติย์ อรรควรพันธ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631014223 รัชตะ รัตนต์ะบดุตา บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631014248 ศริประภา บัวระบัติ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631014299 เบ็ญจลักษณ์ สะมะถะ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631014412 อารยีา เจยีมเจมิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631014453 สริธีร ชัยอํานาจ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631014506 ชลธชิา นาเมอืงรักษ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631014580 กนกวรรณ หวังค้ํากลาง บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631014581 รพพีรรณ หวังโรจนฤ์ทธิ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631014731 กมลพรรณ ประกอบดี บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631014751 ปลายฟ้า แกมจนิดา บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631014760 รัตนาภรณ์ กลั่นชืน่ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631014778 ชนภิา อนิใจ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631014785 วรฑยิา มานะ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631014791 สธุารนิี เจรญิสขุ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631014792 ปารฉัิตร สทุธชิมโฉม บรหิารธรุกจิบัณฑติ

ชือ่-นามสกลุ
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631014806 นรบดี แกว้ดวงดี บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631014874 นธิพิร ทาทอง บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631014941 เอือ้มพร คํามา บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631014951 มนพัทธ์ เฉลมิเกยีรติ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631015001 อทุมุพร วงคต์ะวัน บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631015103 วลิาสณีิ ศรนุีช บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631015224 ทปีกร เรอืนสวัสดิ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631015257 วรนินดิา จันทรห์อม บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631015538 ปรยีาภัทร คงรอด บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631015595 พงศกร ไชยสา บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631015606 ณัฐภัทร ธรีาวัฒนาวทิย์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631015856 ณัฐกมล วฒุธิรรม บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631015904 กงัสดาล แนวอนิทร์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631015975 พสวุชิญ์ ฤทธิศ์รี บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631016019 ปนัดดา ศรไีพร บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631016211 ญาณศิา อนันตส์ลงุ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631016240 ภัทรนศิวร์ วรกติติค์ณูศักดา บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631016257 ชนเมธ ประดษิฐท์รัพย์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631016280 วธัญญา มณีมาส บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631016297 นวพล คลังเพชรพาณชิย์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631016406 อทติยา ออ่นพทุธา บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631016449 พัชรี ชนิพงศว์ศิษิฏ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631016515 ชณดิาพร สรีะบตุร บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631016519 ปญุญสิา จงธรรม บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631016568 กชกร บญุยนื บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631016757 นรัิญรัตร์ ศรจัีนทรา บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631016933 ลลติศรา ยตุธิรรม บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631016951 กมลวรรณ สมบญุพัฒนากลุ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631017084 ปนัดดา สมมาคณู บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631017121 ทรรศนยี์ ทวอีภริดบีญุสบื บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631017143 ธันยธรณ์ วงษ์นกิร บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631017182 นนลนยี์ ทวศีริเิวทย์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631017366 ปิยะธดิา จิว๋ประเสรฐิผล บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631017601 สทิธพิล เณรยอด บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631017865 ณชิากร วนชิวัฒนะ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631017915 กณัฑญ์าตพิงศ์ พันทวี บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631017979 วาสนา โสตรดี บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631018007 พรชนก แกว้เขม้ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631018064 สจุติรา ทัดวงศ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631018144 ธรีภัทร์ แหลง่สนาม บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631018172 สชุาดา มากพชิัย บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631018228 ธันยภัทร จรญูศริิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631018245 เปมกิา ธาระเพ็ชร บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631018327 ภาวณีิย์ อุย่วัฒนาไชย บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631018380 สทุธนิี อดุมสมบัตรัิตนะ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631018394 บญุธดิา บัวโรย บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631018473 อมตา เคีย่มการ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631018598 แสนบญุ ศริยิศ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631018762 นฤมล กองกหุลาบ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631018839 พชิญธดิา สมพรีะกลู บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631018864 กฤตภาส โฉมทอง บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631018923 สพุรรษา วงคจั์นทร์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ
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631018934 ภัทรพล คงชชูาติ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631019030 ศาลนิา แจง้จติร บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631019071 สริวิรรณ วัฒนทรงกติติ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631019145 ภัคจริา เถือ่นกลุ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631019154 อรวรรณ ศรคํีามลุ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631019189 ณัฐวภิา วัฒนกลู บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631019198 สจุริา พุม่เงนิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631019228 ศโิรรัตน์ ศรสีวุรรณ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631019506 ธมลวรรร บัวมณี บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631019512 เมทนีี โพนแป๊ะ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631019634 นันทน์ภัส คงจันทร์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631019649 ชนนกิานต์ ตรษุสารท บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631019757 กติตธิัช เลศิวานชิยก์ลุ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631019795 นลนิี ศรบีัวทอง บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631019806 นชิาภา เชาวก์รีตกิลุ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631019903 ธรีดนธ์ มพีงษ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631020163 สปุรยี์ ธเนศวศิษิฏก์ลุ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631020189 ลัดดาวัลย์ คงคํา บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631020204 ปัญญาพร เหลอืงพลสนิกลุ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631020301 เอมมกิา สพัคง บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631020419 พชิยา หาญสถติย์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631020651 ภัทรดา อยูเ่จรญิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631020711 ชลุกีร ธรุะ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631020780 ณัฐวรรณ แดงเรอืงรัมย์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631020889 กลุสิรา แจม่จันทร์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631020897 ราชศักดิ์ บญุโท บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631020905 สรวศิ ศรอีาจณรงค์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631020906 อภญิญา มุง่ป่ันกลาง บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631020910 สพัุตรา แสงมณี บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631020935 อารยิา เสน้เกษ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631020948 สวุรรณษา ดอีน้ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631020952 พมิพล์ภัส นามเดช บรหิารธรุกจิบัณฑติ

631014063 กอ้งภพ เชดิเหรัญ บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631014066 ทฤฒมน วงษ์เดชบดี บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631014079 อภชิญา ศรวีภิาต บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631014080 พชิญะ ยงัสบืตระกลู บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631014243 ญาณศิา ลขิติอภสิทิธิ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631015789 ฐพัชร์ ธนโชคบญุยรัตน์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631016262 ธนวัฒน์ คงเสอื บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631017692 ณัฐกรานต์ ลายลักษณ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631017716 กรวชิญ์ เรอืงชัยศวิเวท บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631018043 ทยากร นักเสยีง บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631018085 สทิธโิชค หอยนืยง บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631018357 วชริวทิย์ พมิานวรกลุ บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631018753 กวนิภพ บานเย็นสกลุ บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631018982 ภมูิ ปัญญาสถรฤทธิ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631019383 KHOI NGUYEN DANG บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631019689 ปาณศิา ปาสาณพงศ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631019716 พัชระเมศฐ์ สวุรรณพฤกษ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631019822 อนันต์ กลุดลิกชัย บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631019832 ธรัีตม์ อภธิรรมบัณฑติ บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631020351 สรวศิ โพธสิมภรณ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ
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631020806 วฒุกิร สจุโิรจน์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631020871 ธัญชนก ตาสรุนิทร์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631020894 จดิาภา ขดัทะจันทร์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631020931 วภิาส ทศวัฒน์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631020946 ธรีาพร สทุธพิงษ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631020949 ปภพ ปัญญาศรวีนิจิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631020980 คม คณุประเสรฐิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631021014 สายธาร เกตปุาน บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631021187 ชนพัฒน์ ประเสรฐิโกศลกลุ บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631021197 รม่ธรรม แดงสงิห์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631021325 ธรรมสรณ์ ฟักผลงาม บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631021384 อารยา เผา่กนัหา บรหิารธรุกจิบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

631014186 ชณากาญจน์ ขนัธสทิธิ์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631014414 อนันธยา นยิมวัน เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631014857 อภริดี ทองสขุา เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631015093 ชฎารัตน์ เอีย่มลาภะ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631016521 ณัฐชาพร ชมภนุูช เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631017572 ปณุณศิา เชงิสะอาด เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631017686 ณัฐวดี แกว้พลู เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631017724 กติตพิชิญ์ แหวนสมัฤทธิ์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631017881 เฉลมิชัย อดุมคณุากร เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631018222 ทัศกร วชริะวรีพงศ์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631018331 มนปรยิา รัตนสรุางค์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631018388 ธนธรณ์ นลิเพชร เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631018712 ชญานศิ นาคะเกษม เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631018984 วัลคุว์ดี คําบรุี เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631019195 กฤดิส์กลุ วษิณุรังสรรค์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631019223 นันทน์ภัส ราดดา่นจาก เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631019247 กนกกร พระราช เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631020148 บษุกร แซเ่นี้ยว เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

631020812 ธรีภัทร อบิรอฮมี เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

คณะแพทยศาสตร์

เลขทีผู่ส้มคัร สาขาวชิา/หลักสตูร

631009866 วชิญ์ เจนสขุทรัพย์ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

631013290 วรการ วัฒนกจิ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

631013577 เเสงดาว มเีเสง แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

631013675 ปลายฟ้า มารยาท แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

631020965 หรรษมน ธมธนนนทขจร แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

631021170 พรมิา ทับทมิเทศ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

631021215 ชัชฎานี วงคอ์ปุระ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

คณะวทิยาศาสตร์

เลขทีผู่ส้มคัร สาขาวชิา/หลักสตูร

631014544 ชลดา รอดคนื คณติศาสตรป์ระยกุต์

631014795 กรสริิ วัดนก คณติศาสตรป์ระยกุต์

631015227 สวุรัตน์ แสงสวา่ง คณติศาสตรป์ระยกุต์

631015858 เรอืงเดช วัฒนวชิัยกลุ คณติศาสตรป์ระยกุต์

631015869 สภัุสสรา สอุางคะวาทนิ คณติศาสตรป์ระยกุต์

631015948 นฤมล แกว้กลางเมอืง คณติศาสตรป์ระยกุต์

ชือ่-นามสกลุ
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631016403 เจษฎาวธุ ดาวเรอืง คณติศาสตรป์ระยกุต์

631017272 พงศธ์ร กลัยาประสทิธิ์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

631017548 เจษฎาภรณ์ เขจรกลุ คณติศาสตรป์ระยกุต์

631019045 นรฌิา อยูส่ะบาย คณติศาสตรป์ระยกุต์

631020328 จรัิวฒน์ หวังกา คณติศาสตรป์ระยกุต์

631020891 ปทมุพร ใจโปทา คณติศาสตรป์ระยกุต์

631020957 รัชพล คําเพ็ชร คณติศาสตรป์ระยกุต์

631021049 กตัญํู จันทรน้ํ์าใส คณติศาสตรป์ระยกุต์

631021143 ศริพัชร นธิปิาลยิานนท์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

631021346 ศศิ อยูค่ง คณติศาสตรป์ระยกุต์

631014304 ศริะประภา ประเสรฐิศริสิร เคมสี ิง่แวดลอ้ม

631014307 ณัชนัญชดิา วรรณุอปุถัมภ์ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

631016006 ภัชรภรณ์ ชนิพันธ์ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

631017210 นลนิทพิย์ มณีวัลย์ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

631018290 โชตกิา ยิง่ยง เคมสี ิง่แวดลอ้ม

631018373 ชญานุช วฒุิ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

631018399 กติตพิชิญ์ เชดิกาย เคมสี ิง่แวดลอ้ม

631021037 จฑุาทพิ เพ็ญจวัฒนะ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

631014187 อพัชชา พลูเผา่ เคมอีตุสาหกรรม

631014712 สรุยีพ์ร คลา้ยจาด เคมอีตุสาหกรรม

631016670 ชลธชิา หอมพรมมา เคมอีตุสาหกรรม

631017959 สหัสวรรษ บัณธยายมาศ เคมอีตุสาหกรรม

631018561 ชัชชญา เหล็กดี เคมอีตุสาหกรรม

631019668 จักรพรรณ โพธิเ์งนิงาม เคมอีตุสาหกรรม

631020754 ณชพล ทองสขุา เคมอีตุสาหกรรม

631020769 วาสนิี แซเ่บ๊ เคมอีตุสาหกรรม

631021117 ธนภรณ์ สนิธพพันธุ์ เคมอีตุสาหกรรม

631021165 บญุสติา ตโินชัง เคมอีตุสาหกรรม

631021270 นัชนก ไชยเเป้น เคมอีตุสาหกรรม

631014579 ธรธัญญา ทองออ่น จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631014672 ชัญญานุช รังกลิน่ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631015044 ปิยากร สวุรรณบรูณ์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631016578 ญาณศิา โกสนิทร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631017235 สพุชิญา สยุะสา จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631017309 ธดิารัตน์ การถาวร จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631017379 ปนัดดา ภักดกีาญจนา จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631017584 สรดิา ออ่นน้ําคํา จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631018069 โกวทิ แกว้กยีรู จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631018487 ปวันรัตน์ โพธสิงิห์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631018704 ญาโณทัย กลุจติตปัิญญา จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631018742 วรรณดิา ศรศีักดา จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631019352 สภัุสภรณ์ ทองคํา จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631020059 พมิพล์ภัส มหาโกลากลุ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631020161 นุสรา หรา่ยมณี จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631020802 นลนิี ขนุสวัสดิ์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631020814 ปิยะรัตน์ พลูสขุ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631020851 ศตพร ไพศาล จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631021003 พงษ์พสิษิฐ์ กติตลิาภ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631021121 นัศรนี มสีวุรรณ์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631021158 กรรณกิา โคตรทา่ครอ้ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631021166 กลัยา เลีย้งศริิ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

631021240 ฐติมิา แสงพมิพ์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม
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631014556 ณัฐมน กลิน่เพชร เทคโนโลยชีวีภาพ

631015378 พนดิา บญุเรอืง เทคโนโลยชีวีภาพ

631018023 รววีรรณ บัวรอด เทคโนโลยชีวีภาพ

631018467 อธชิา วรรณภานุปทปี เทคโนโลยชีวีภาพ

631021258 สพุชิฌา หวังเกษม เทคโนโลยชีวีภาพ

631016328 สจุกิา บญุมี ฟิสกิสป์ระยกุต์

631018340 สทิธโิชค ทัสโร ฟิสกิสป์ระยกุต์

631014271 ชนะภัย กะเสมรัมย์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631014955 รนิรดา ละเอยีด วทิยาการคอมพวิเตอร์

631015008 โรจนนิทร์ หงษ์สายพนิ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631015133 ทรงวฒุิ แซเ่ฮอ่ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631015475 ชยธร เอีย่มละออ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631015820 ชฎาทพิย์ ปรางกลุเจรญิกจิ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631016208 ฉัตรณภัทร์ เศรษฐณ์โชค วทิยาการคอมพวิเตอร์

631016337 กลัยวรรธน์ ชืน่ชมรตมิงคล วทิยาการคอมพวิเตอร์

631016555 คณธัช คณุกติติ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631016748 สพัุตรา มณฑา วทิยาการคอมพวิเตอร์

631017211 ณัฐพงศ์ แพรงาม วทิยาการคอมพวิเตอร์

631017500 ศภุรัชญ์ อยูเ่ถาว์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631018096 เนตรศริิ รัตนสวุรรณ์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631018294 เบญจวรรณ ศรสีขุ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631018309 ทัตพชิา วงษา วทิยาการคอมพวิเตอร์

631019330 ณัฐนันท์ พนิจิอดุมการณ์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631019505 อลงกรณ์ วันโซะ๊ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631020603 ธษิณบดนิท์ ทรายเพชร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631020913 ปรูดิา สงัขป่์า วทิยาการคอมพวิเตอร์

631020939 ปิยาภรณ์ ตัง้จติสริสินิ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631020958 บญุญฤทธิ์ ล ิม้สวัสดิ์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631021024 วรรรธนะ กจิธคิณุ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631021035 พฤกษา ขําแป้น วทิยาการคอมพวิเตอร์

631021184 กติตยิา นติธิรธรรมกลุ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631021191 ดษุฎี เลศิอภรัิกษ์วงศ์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631021223 ปรพพัิฒน์ แกน่พฒุ วทิยาการคอมพวิเตอร์

631015283 ระพพีร พงษ์อารยี์ สถติปิระยกุต์

631015586 เกศรนิทร์ ปรุสิาร สถติปิระยกุต์

631015949 นันทติา พลูชว่ย สถติปิระยกุต์

631016621 ดวงหทัย เขยีวชอุม่ สถติปิระยกุต์

631017825 พมิพภ์ศญิา พันธห์วา้ สถติปิระยกุต์

631018396 มนัตา คว้นแอม่ สถติปิระยกุต์

631018850 นุจรี เรง่ทอง สถติปิระยกุต์

631019009 ธนพล อยูท่อง สถติปิระยกุต์

631019393 เสาวนยี์ โพธิท์อง สถติปิระยกุต์

631019542 อรณุรจุน์ พฒุปิระยงคช์ัย สถติปิระยกุต์

631019581 นนทกร ฐานวเิศษ สถติปิระยกุต์

คณะศลิปศาสตร์

เลขทีผู่ส้มคัร สาขาวชิา/หลักสตูร

631014177 จณสิตา นุสและ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631014210 มกุมณี ศรทีะ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631014415 ศักดิช์ัย สขุเกษม นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631014525 สมุนา สตุลาวดี นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

ชือ่-นามสกลุ

Page 17 of 26



631014690 ณัฏฐณ์มณฑ์ ศรนีถิ ิ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631014771 ณัฐกานต์ เหมนมิดั นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631014974 ไพศาล สน้ํีาเงนิ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631015456 ธนกฤต สารพจน์ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631015649 ชนแดน หมอทรัพย์ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631015655 รัตนาภรณ์ แตเ้ฮง นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631016263 ณัฐนันท์ พทุธลา นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631016354 วรีวรรณ หลักบา้น นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631016398 ณัฐนชิา ซือ่สตัย์ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631016824 ศศมิกุ สงัขภ์าพันธ์ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631016884 ณัฐธดิา รุง่เรอืง นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631017020 สนัุนฑา องอาจ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631017090 พรจริา อภวิัฒนาวา นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631017373 ฐติกิานต์ สขุนวิัฒนช์ัย นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631017721 สรติา เวสารัช นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631017797 อบุลวรรณ คําพันนอ้ย นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631018151 ณชิารยี์ คานทะจันทร์ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631018326 พสษิฐา รนุบญุ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631018367 อภชิญา ยทุธโรจน์ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631018527 ปาลติา กลุมา นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631018738 ไพลนิ ศรสีลวยกลุ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631018755 ดวงหทัย ดําอไุร นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631019057 จริภัทร วรรณศรี นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631019069 สนุยี์ กนัสวัสดิ์ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631019152 ปิยรมย์ ศรปีระเสรฐิ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631019173 เจนจริา พรหมประดษิฐ์ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631019613 บัณฑติ จันทรโ์ท นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631019694 สรุวิภิา เจยีรกลุ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631019708 มานติา พอ่คา้ชา้ง นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631019857 สริพิร พบิลูย์ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631019865 ชณุหชาติ ตั๋นสกลุ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631019952 อารญีา ชนูนันท์ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631020420 กติตพิล สวุรรณศรี นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

631014577 จักรชัย คงวารนิทร์ ภาษาญีปุ่่ น

631015217 พสธุร ใจหวัง ภาษาญีปุ่่ น

631015332 กชณัช เชือ้ทอง ภาษาญีปุ่่ น

631015358 กติตยิา ปกุหตุ ภาษาญีปุ่่ น

631015960 บงกช คําแดงไสย์ ภาษาญีปุ่่ น

631016036 กติตศิักดิ์ ชว่ยมาก ภาษาญีปุ่่ น

631016064 พมิพแ์พรวา ชาญศกึ ภาษาญีปุ่่ น

631016113 พรญาณี ชวนนอก ภาษาญีปุ่่ น

631016270 ระวี กรชิไกรวรรณ ภาษาญีปุ่่ น

631016286 เกศสดุา พลอยเสงีย่มพงศ์ ภาษาญีปุ่่ น

631016394 หทัยพัชญ์ จริพัสนริชุา ภาษาญีปุ่่ น

631016607 ณัฏฐนชิ วริฬุหว์ชริะ ภาษาญีปุ่่ น

631016673 พรทพิย์ แดงนอ้ย ภาษาญีปุ่่ น

631016971 ภัทรดา ผดงุนานนท์ ภาษาญีปุ่่ น

631017057 เอกภณ ศรชีตุกิลุ ภาษาญีปุ่่ น

631017479 ปทติตา นอ้ยสทุธิ์ ภาษาญีปุ่่ น

631018068 คาโอรุ อมิาอิ ภาษาญีปุ่่ น

631018142 รัตตกิาล ธรรมสอน ภาษาญีปุ่่ น

631018448 จไุรรัตน์ กลา้หาญ ภาษาญีปุ่่ น
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631018452 ภัทรยทุธ สงวนศักดิ์ ภาษาญีปุ่่ น

631018567 ธรีนาถ สวุภาคยรั์งส ีแสงคํา ภาษาญีปุ่่ น

631018647 รัฐภมู ิ บญุรอด ภาษาญีปุ่่ น

631018907 ขวัญจริา ธารนิธนบดี ภาษาญีปุ่่ น

631019016 ธนพร คมุพล ภาษาญีปุ่่ น

631019093 อรสิา หมวกเหล็ก ภาษาญีปุ่่ น

631019391 จรัิชญา ศรโีนนลาน ภาษาญีปุ่่ น

631019483 ธัญญาภัค ชาวน้ํา ภาษาญีปุ่่ น

631019835 ศศกิานต์ วทิรูพงศ์ ภาษาญีปุ่่ น

631020232 สชุาพงศ์ โสภณวัฒนะ ภาษาญีปุ่่ น

631020312 วรีชัย พรมชาติ ภาษาญีปุ่่ น

631020315 เกรยีงไกร ภวูะนสขุสนุทร ภาษาญีปุ่่ น

631014300 นภัสวี ทองดี ภาษาองักฤษ

631014523 จติชนก สขุเจรญิ ภาษาองักฤษ

631015139 ณชนันท์ แกว้ไทย ภาษาองักฤษ

631015482 กานตพ์ชิชา อนิทรส์ม ภาษาองักฤษ

631015581 อรญา เลศิวรพนิติ ภาษาองักฤษ

631016013 อาชา มา้แกว้ ภาษาองักฤษ

631016916 พรหมพชร เดชสถติย์ ภาษาองักฤษ

631017031 ชนิาธปิ อนุวัฒนป์ระกจิ ภาษาองักฤษ

631017643 ธนดล ศรพีานชิ ภาษาองักฤษ

631017764 ราเชนทร์ หลอีาสนั ภาษาองักฤษ

631017785 บงกช กลัดใบไม ้ ภาษาองักฤษ

631018087 ศรัญญา สขิวิัฒน์ ภาษาองักฤษ

631018161 กติพิร ศรทีอง ภาษาองักฤษ

631018375 นษิาลักษณ์ มนัส ภาษาองักฤษ

631018386 พชรพล เณรพลาย ภาษาองักฤษ

631018760 ศรสวรรค์ ซอ้นบญุ ภาษาองักฤษ

631018781 กฤษฑนิาฎ ศรสีราญกลุวงศ์ ภาษาองักฤษ

631019177 พลาธปิ สงวนทรัพย์ ภาษาองักฤษ

631019479 กฤตนิ พว่งตามพงษ์ ภาษาองักฤษ

631019534 สวรรยา งามสนอง ภาษาองักฤษ

631020104 กลุนัดดา วริณุราช ภาษาองักฤษ

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

เลขทีผู่ส้มคัร สาขาวชิา/หลักสตูร

631014071 ธนภัทร์ ขาวเหลอืง Architectural Intelligence and Design Thinking Program (AIDT)

631020116 ปานวาด ปาสองหอ้ง Architectural Intelligence and Design Thinking Program (AIDT)

631020609 มฮํูาหมดัฟาตฟี ยากดั Architectural Intelligence and Design Thinking Program (AIDT)

631020721 วชริาภรณ์ สําราญจติต์ Architectural Intelligence and Design Thinking Program (AIDT)

631020868 ฐปน โฆษิตชัยวัฒน์ Architectural Intelligence and Design Thinking Program (AIDT)

631021356 มายาวี ปัญจภักดี Architectural Intelligence and Design Thinking Program (AIDT)

631014281 สภัุทตรา โพลง้กลํา่ การถา่ยภาพ

631014375 ภาณุพงศ์ เล็กใจซือ่ การถา่ยภาพ

631014395 คณตินิ ไพรรัตนส์มวงศ์ การถา่ยภาพ

631015209 ภผูา บตุรสาร การถา่ยภาพ

631015435 ชนาธปิ มหาวรรณ์ การถา่ยภาพ

631017219 ณัฏฐพร บารมี การถา่ยภาพ

631017255 ศักดนินท์ ดวงจันทร์ การถา่ยภาพ

631017355 สภุาพพงษ์ แขนโคกกรวด การถา่ยภาพ

631017779 นล เกดิทรัพย์ การถา่ยภาพ

ชือ่-นามสกลุ
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631018173 ศศกิานต์ รอดสดใส การถา่ยภาพ

631018319 บวรวชิญ์ ศรวีงศพ์กุ การถา่ยภาพ

631018611 กชมน สมตัถะกะ การถา่ยภาพ

631018855 มณีรัตน์ จติเจนสวุรรณ การถา่ยภาพ

631019073 ชนนกิานต์ แซเ่ลา้ การถา่ยภาพ

631019302 กษิดศิ สงิหเรศร์ การถา่ยภาพ

631014837 ชนดิา พุม่เข็มทอง การออกแบบสนเทศสามมติิ

631015767 ภธิชานันศ์ อภรัิชตช์ยาภรณ์ การออกแบบสนเทศสามมติิ

631017448 ศศกิมล แกว้กําพล การออกแบบสนเทศสามมติิ

631017631 พรหมธร เกยีรตปิระเสรฐิ การออกแบบสนเทศสามมติิ

631018828 ฐชิาภรณ์ แซล่ิม้ การออกแบบสนเทศสามมติิ

631018939 พรีภมูิ ศรบีญุ การออกแบบสนเทศสามมติิ

631019005 วัฒนชัย สงัฆวาส การออกแบบสนเทศสามมติิ

631019737 ศภุสิรา นุชนนทรี การออกแบบสนเทศสามมติิ

631020023 สภัุสสรา อศัวกติตพิร การออกแบบสนเทศสามมติิ

631014285 วงศธร ธนะเวช จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631014326 ธัญลักษณ์ พทุธรรม จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631014384 ปธานนิ อยูป่ระเทศ จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631014445 ณัฐวรนิทร์ แสงสวุรรณ จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631014542 ตตา พทุธเจรญิ จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631014883 ณัฐกร กาญจนะวรรณ จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631014938 กฤตยชย์ ภูห่อม จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631014963 นันทติา กลับประทมุ จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631015088 พัทธนันท์ สจัจะปรเมษฐ จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631015110 เบญญาทพิย์ ขจรศรี จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631015178 อารยี์ กาญจนเกษม จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631015483 พรปรยีา ราชสงิโห จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631015717 ภวูศิ ศศะภรูิ จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631015906 วฒุกิร มตีาษ จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631016003 ณัฏฐพล อทัุยนติย์ จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631016025 ธนายตุ บบุผาวาส จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631016039 ปณุกฤษ พรมไชยา จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631016483 พนดิา วงศข์า้หลวง จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631016558 ประกายเพชร ภววงษ์ศักดิ์ จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631016577 พลภมูิ เสยีมไหม จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631016801 ณัชชา เดชโยธนิ จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631016819 ฮาบี๊บ ภักตรเ์จรญิ จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631016873 ภัทรลดา สขุชม จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631017038 ณัฐเดชา ศภุกรรเมศ จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631017428 ศภุกร นลิวงษ์ จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631017600 พชิญาอร เมอืงมลู จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631017605 กรกนก คําบญุเรอืง จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631017606 ณัฐนรี เทอืกสบุรรณ จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631017756 พัชราวรนิ สาสน์ประดษิฐ์ จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631017761 ธนา จติรการนทกีจิ จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631017762 ปิยวัฒน์ พลแสน จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631017899 ภฟู้า สมฤทธิ์ จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631017926 ธนพล วาทะวฒุิ จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631018419 ศจุภีรณ์ บญุโชติ จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631018959 บวรสนิธุ์ ลํานวน จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631019129 พรีญา สขุสมบัติ จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631019176 จริภัทร สนัทวี จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ
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631019705 นฤภร กลบีแกว้ จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631019706 ชนษ์ิฐา ไตรถาวร จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631019707 จารวุรรณ ใจยั่งยนื จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631019854 ธัชชัย ชา่งเสนาะ จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631019886 พนัสนันท์ ทองบญุยงั จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631019893 ลลติา หงษ์เฉดิฉันท์ จติรกรรมและมเีดยีอาตส,์ประตมิากรรมและประตมิากรรมฯ

631014260 ปชูติา พงศส์จุรติ นเิทศศลิป์ 

631014567 อาภาพรรณ อวดหา้ว นเิทศศลิป์ 

631014675 วศิรตุา พฤกษ์ประเสรฐิ นเิทศศลิป์ 

631014905 ธนัชชา ดอกสนัเทยีะ นเิทศศลิป์ 

631015580 ภัสราภรณ์ ทองพงษ์เนยีม นเิทศศลิป์ 

631015754 อรชพร โศภษิฐกมล นเิทศศลิป์ 

631015994 อารยิา สําสาลี นเิทศศลิป์ 

631016248 นภัสสร พงศศ์ริเิลศิ นเิทศศลิป์ 

631016258 ญาณศิร ชโูชคชัย นเิทศศลิป์ 

631016305 นภัสสร สขุประเสรฐิ นเิทศศลิป์ 

631016349 รมดิา อรยิะวชิา นเิทศศลิป์ 

631016360 ศภุสิรา ยาพันธ์ นเิทศศลิป์ 

631016416 บญุทดิา ชัยมแีรง นเิทศศลิป์ 

631016646 ชันษา ชัยภาณุเกยีรติ์ นเิทศศลิป์ 

631016754 ลลลิ พวงทอง นเิทศศลิป์ 

631016788 ภัณฑริา เดน่เเพทยช์รางกรู นเิทศศลิป์ 

631017004 อรณชิชา แสงสนีลิ นเิทศศลิป์ 

631017148 กญัจนณ์ชิา โลหะจรญู นเิทศศลิป์ 

631017671 กมัพล มนีาม นเิทศศลิป์ 

631017683 พรชนก วรโรจนศริิ นเิทศศลิป์ 

631017711 เอกอนันต์ ศริฉัิตรนุรักษ์ นเิทศศลิป์ 

631017747 ชนันญา สามสงวน นเิทศศลิป์ 

631017912 พชิามญชุ์ หลักดี นเิทศศลิป์ 

631019087 ชนสิรา ผลสทุธชิัย นเิทศศลิป์ 

631019605 ฌัชชา วรีะจตพุรพันธ์ นเิทศศลิป์ 

631020151 เมอืงฟ้า บษุมาโร นเิทศศลิป์ 

631014229 พชิชานันท์ โอภาส ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631014587 ณพวรรษ เหมน่แหลม ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631014888 สรวชิญ์ พงษ์ภักดี ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631015068 พรนภัส อนุรัตน์ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631015240 พรีพัฒน์ แนวทอง ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631015380 สนุทรพจน์ อุน่สนทิ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631015993 ณัฐธดิา มโชนนท์ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631016319 ปรเมษฐ์ สขุพนิจิ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631016378 นันทวัฒน์ ไชยพัฒนน์ราทร ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631016720 ณัฐฐามาศ เนตรสาลี ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631017075 อษัฎาวฒุิ ขาวประเสรฐิ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631017679 ศริภัสสร ไกรศรสีริกิลุ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631018076 นธิศิ เพ็ญทะเล ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631018668 พรีะชัย พอ่คา้ชา้ง ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631019018 ฉัตรพร เลศิไพฑรูยพั์นธ์ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631019406 พฒุพิงศ์ จันทรแ์สง ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631019524 สรุยทุธ์ แดงบหุงา ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี 

631014335 สรินิทรย์า ออ่นอก ภมูสิถาปัตยกรรม

631017507 พรีภัทร มนัสสนทิ ภมูสิถาปัตยกรรม

631019923 ญาณศิา นุชนา ภมูสิถาปัตยกรรม
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631002141 นพวรรณ อนิทรสอาด ศลิปอตุสาหกรรม

631015165 ไอรดา รุม่นุ่ม ศลิปอตุสาหกรรม

631017029 สธุมิา วทิยอดุม ศลิปอตุสาหกรรม

631017280 นนทพร หอมหวล ศลิปอตุสาหกรรม

631019202 สธุดิา พรมดอนยาง ศลิปอตุสาหกรรม

631014156 นภัสราภรณ์ ออ่นกร สถาปัตยกรรมภายใน

631014754 ตะวัน ภศูรฤีทธิ์ สถาปัตยกรรมภายใน

631016016 ธนวัฒน์ เผอืกผอ่งใส สถาปัตยกรรมภายใน

631016255 ณัฐธดิา เนนิไชย สถาปัตยกรรมภายใน

631014098 อณกิร เรอืงวโิรจนกลุ สถาปัตยกรรมหลัก

631014126 กญัญานุช เพยีรี สถาปัตยกรรมหลัก

631014545 ญานกร สอนประสม สถาปัตยกรรมหลัก

631015658 ศวิัช ประสทิธนิาวา สถาปัตยกรรมหลัก

631017165 พรณดล จเูลศิศลิป์ สถาปัตยกรรมหลัก

631018133 มนตม์นัส ไทยถาวร สถาปัตยกรรมหลัก

631020005 ณัชชา พนิจิมงคล สถาปัตยกรรมหลัก

631020090 ชัชชนดิา ตันตสรินิทร์ สถาปัตยกรรมหลัก

คณะอตุสาหกรรมอาหาร

เลขทีผู่ส้มคัร สาขาวชิา/หลักสตูร

631014514 ปารฉัิตร นาเมอืงรักษ์ เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

631015194 ณัฐมน พุม่ศริ ิ เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

631015237 ชญาดา อุน่บางหลวง เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

631018009 ครมีภัทร แกว้ชพัูนธุ์ เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

631018182 สชุานันท์ มงคลดี เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

631020701 ภัทรภร วนัิย เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

631015007 ทติยา งามมหรัตน์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631015112 ปรายฟ้า เถาปรัก วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631015155 การณ์จนา สขุสนทิ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631016009 พงศธร เสอืชมุแสง วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631016615 มธรุตา พฤกษาสวย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631016715 พรสรวง ขวัญทอง วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631017016 ปัฐสรณ์ หลา้ลนุ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631017452 ภาวนิี คงสนิเจรญิชัย วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631017634 นนิณชิา บญุประธรรม วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631017813 ชนัญชดิา งามเกยีรตทิรัพย์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631017958 ณณัฏฐ์ จันทรเ์รอืง วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631018047 วรนิยพุา บญุแจม่ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631018083 เสาวรส แกน่แกว้ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631018391 วรรณภรณ์ วรรณศริิ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631018972 ปัญญดา ทองเจรญิกจิ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631019041 กรกนก เฉลมิวัฒน์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631019508 ณัชชา กลั่นความดี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631020703 ทักษิณา ศนูยศ์ร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631020750 อาภาภรณ์ ณ ถลาง วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631020944 ธัญชนก สมมณีวัฒน์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631021092 นรัิช ตัง้พรภัคกลุ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631021256 ทัดเทพ ปัญญาสกลุวงศ์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

631014262 นรรัีตน์ มาตรทอง วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

631014618 ธรรมรักษ์ ปาสาจัง วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

631016001 พัชราภา ปราบภัย วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

ชือ่-นามสกลุ
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631016201 จติราวงศ์ กระจกภาพ วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

631016686 สวุชิญา ไชยสอน วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

631017470 กนกพร สสีด วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

631017796 ศรัณยพ์ร แกว้ทอว วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

631018545 พรพรรณ วรรณพงศ์ วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

631018547 ภัทรดา แสงวารนิทร์ วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

631018775 ศศธิร เดชเปรือ่ง วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

631019882 ยศพงษ์ สนุทรกรัณย์ วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

631020523 วรรณภา เรอืงเดช วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

631020773 เกยีรตศิักดิ์ พรรณปราโมทย์ วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

631020835 ลักษณาวดี แสนคําแกว้ วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

631021022 รจุริา พนูสวัสดิ์ วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

631021212 กลัยวรรธน์ ศริวิัฒนสกลุ วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

631021262 เจนจริา จามจรุี วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

631021304 ณชิรยี์ ป้องทอง วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

วทิยาลยัอตุสาหกรรมการบนินานาชาติ

เลขทีผู่ส้มคัร สาขาวชิา/หลักสตูร

631016860 กําจัดภัย จลุพภิพ การจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

631017651 ประชาธปิ บญุน่วม การจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

631019657 จรัิญญา ฉายาวัฒนะ การจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

631021326 วจนวรรณ เนตรสริพิงศ์ การจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

631014652 พชร ทัมธาดา วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์

วทิยาลยันวตักรรมการผลติข ัน้สงู

เลขทีผู่ส้มคัร สาขาวชิา/หลักสตูร

631014101 ศศกิานต์ สงัวาลย์ วศิวกรรมระบบการผลติ

631014361 ณัฐพงศ์ เกกงีาม วศิวกรรมระบบการผลติ

631014508 ณภัทร บรุารัตนวงศ์ วศิวกรรมระบบการผลติ

631014560 พันธวศิ ทองทรัพย์ วศิวกรรมระบบการผลติ

631014565 พมิพกานต์ บญุแกว้ วศิวกรรมระบบการผลติ

631014727 ธันยช์นก ชา่งบรรดษิฐ วศิวกรรมระบบการผลติ

631014732 คณุากร โรยแสง วศิวกรรมระบบการผลติ

631016141 พลอยไพลนิ อนิมะดัน วศิวกรรมระบบการผลติ

631016363 เพยีงฟ้า เวชมงคล วศิวกรรมระบบการผลติ

631016495 วรศิรา พรพาที วศิวกรรมระบบการผลติ

631017406 ศภุโชค เจยีง วศิวกรรมระบบการผลติ

631017689 อรสิา ออ่นสงัวาลย์ วศิวกรรมระบบการผลติ

631017705 ไกรวชิญ์ ธารรําลกึ วศิวกรรมระบบการผลติ

631018049 สหมงคล วามนตรี วศิวกรรมระบบการผลติ

631019283 ทศภัทร์ ปานเทพอนิทร์ วศิวกรรมระบบการผลติ

631019324 ธดีนัย โพธเิกษม วศิวกรรมระบบการผลติ

631019871 หฤษฎ์ นยิม วศิวกรรมระบบการผลติ

631019969 ทวศีักดิ์ เสาวรส วศิวกรรมระบบการผลติ

631020453 ศภุพล คําเมอืง วศิวกรรมระบบการผลติ

631020588 รังสมินัตุ์ วงศเ์ลศิประยรู วศิวกรรมระบบการผลติ

631020912 เกศราภรณ์ อนิแปง วศิวกรรมระบบการผลติ

631020926 ธนาภา ภัทรพทัิกษ์พงศ์ วศิวกรรมระบบการผลติ

631020945 วัชรพงษ์ กลุราช วศิวกรรมระบบการผลติ

631020962 พัชรี สงวนชือ่ วศิวกรรมระบบการผลติ

ชือ่-นามสกลุ

ชือ่-นามสกลุ
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631020966 เมษสราญ อึง้บงกช วศิวกรรมระบบการผลติ

631021030 ศริพิร ทรัพยป์ระทมุ วศิวกรรมระบบการผลติ

631021081 ฉันทวัฒน์ ภาวนิทุ วศิวกรรมระบบการผลติ

631021093 รัฐพล ไชยอิน่คํา วศิวกรรมระบบการผลติ

631021315 ธรีภัทร ธรรมครองอาตม์ วศิวกรรมระบบการผลติ

631021335 บศุรนิทร์ คงทน วศิวกรรมระบบการผลติ

วทิยาลยันาโนเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ลาดกระบงั

เลขทีผู่ส้มคัร สาขาวชิา/หลักสตูร

631013855 JOSEPH LEANDRE DERPO Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)

631014072 ธนนิทร์ กตัญํตุาพันธุ์ Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)

631018352 ลาภนิ บรูณะอศัวกลุ Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)

631018587 CHERN-TAY SHIH Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)

631021203 ชาญ ธรีะวรรณคงศริิ Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)

631014685 ภัควรรธน์ นมิตนพสทิธิ์ วศิวกรรมวัสดนุาโน

631019440 กชนภิา เหรยีญอยูค่ง วศิวกรรมวัสดนุาโน

วทิยาลยัวศิวกรรมสงัคตี

เลขทีผู่ส้มคัร สาขาวชิา/หลักสตูร

631014188 พรียา เกยีรตบิรรณากร  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631014390 นุกลูกจิ ผาตี  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631014463 คณุตม์ สนัตจิติรุง่เรอืง  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631014596 สรัุญญา วัตสขุ  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631014655 พงษ์เพชร กิง่วงษา  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631015757 สรวศิ เตยีนไธสง  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631016390 รักษิต นวลทอง  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631016415 ฐติณัิฐ มนตแ์กว้  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631017221 ภานุวัฒน์ แกว้พวง  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631017338 ณัฐณชิา ธรีพลอําพัน  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631018214 ตรัณ อศัวเรอืงชัย  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631018683 ณัฐกาญน์ มกัสขุเสรมิ  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631019144 ธนพัฒน์ ไวยนันทา  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631019167 ปณธิาน ญาณจรญู  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631019663 เดชา แกว้มาก  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

631020732 อนุตรา วรสทิธิ์  วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศกัด ิ ์จงัหวดัชุมพร

เลขทีผู่ส้มคัร สาขาวชิา/หลักสตูร

631014341 ชมภนุูช ทองรอด เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631014559 ศภุวัทน์ เพ็งทอง เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631015205 ธรีเมธ กลูเกือ้ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631017050 ณชิชยา เยาวละออง เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631017168 กฤษฎา ไทยนุกลู เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631018026 สพุรรณษา ดอกคํา เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631018677 สนัตภิาพ พยหุกฤษ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631020855 สรวศิ โกงเหลง เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631020858 ธนพนธ์ สรอ้ยสนธ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631021063 กนัตวชิญ์ นุชนยิม เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631021173 นาเดยี สงา่พงษ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

ชือ่-นามสกลุ

ชือ่-นามสกลุ
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631021233 กญัญาภัค สขุขี เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631021316 วลิาวัณย์ นุ่นชว่ย เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631021360 ศรัญญา คงเอยีด เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื

631014568 ธรีธร ทองภู่ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631017224 ศรัณยพ์ร ศรจีุย้ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631017602 ศริศิักดิ์ มแีกว้ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631017627 ฐติยิาภรณ์ นพพะแกว้ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631020771 อารยีา ศรพัีกตร์ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631021239 ยวุพรรณ เกตใุหญ่ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ

631014818 ดนุพร สรอ้ยเนยีม วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน้ํา

631015468 ศรัณยา บญุดล วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน้ํา

631015792 จักรพันธ์ คลา้ยเรไร วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน้ํา

631016367 ณัฐญาพร เเกว้มณี วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน้ํา

631016692 คณุภัทร แมน้ดว้ง วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน้ํา

631019183 อภรัิกษ์ สขุออ่น วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน้ํา

631021172 ชสิาพัชร์ บญุชว่ย วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน้ํา

631014369 เจนจริา แซห่ลู่ วศิวกรรมเครือ่งกล

631014828 อภรัิกษ์ ประเสรฐิชัย วศิวกรรมเครือ่งกล

631014978 จฑุาทพิย์ นาวาทอง วศิวกรรมเครือ่งกล

631015024 สรุางคณา คําเสยีง วศิวกรรมเครือ่งกล

631015284 รณกฤต ผดงุเดชรัตน์ วศิวกรรมเครือ่งกล

631015370 สรัล พงศาตระการ วศิวกรรมเครือ่งกล

631015493 ปารเมศ แซอ่ือ้ วศิวกรรมเครือ่งกล

631015609 สกาวรัตน์ ชอบผล วศิวกรรมเครือ่งกล

631015679 เมลนิดา แสงธนู วศิวกรรมเครือ่งกล

631015777 ธนชัย มฆัพาน วศิวกรรมเครือ่งกล

631015791 ณัฐนันท์ รม่แกว้ วศิวกรรมเครือ่งกล

631016167 ภาณุพงศ์ หนูทมิทอง วศิวกรรมเครือ่งกล

631016423 ภมูนิทร์ คงกะพันธ์ วศิวกรรมเครือ่งกล

631016854 ณัฐภัทร คําทอน วศิวกรรมเครือ่งกล

631017011 อมัรนิทร์ กลิน่หอม วศิวกรรมเครือ่งกล

631017231 พลวัฒน์ ทวพัีนธ์ วศิวกรรมเครือ่งกล

631017490 สราวธุ น่วมอว่ม วศิวกรรมเครือ่งกล

631017674 ปลุวัชร ดา่นปาน วศิวกรรมเครือ่งกล

631017695 ธนกฤต สนิทอง วศิวกรรมเครือ่งกล

631017725 จฑุามาศ บรสิทุธิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล

631017978 ทนิกร รัตนพันธ์ วศิวกรรมเครือ่งกล

631018544 ชนัยชนม์ ขําสขุ วศิวกรรมเครือ่งกล

631018794 ธาวนิ พนิทอง วศิวกรรมเครือ่งกล

631018795 นรบดี บรุมีาศ วศิวกรรมเครือ่งกล

631019696 เนตธิร ตําเผอืก วศิวกรรมเครือ่งกล

631020043 พรพทัิกษ์ ประสานตรี วศิวกรรมเครือ่งกล

631020162 ชนาธปิ หาญสงูเนนิ วศิวกรรมเครือ่งกล

631020652 พชิญะ พัฒนแ์ชม่ วศิวกรรมเครือ่งกล

631020678 ณัฏฐณ์ภัทร ปุ้ ยมนต์ วศิวกรรมเครือ่งกล

631020775 ปรเมศวร์ โระอนี วศิวกรรมเครือ่งกล

631021042 จริายตุม์ ชาญกจิ วศิวกรรมเครือ่งกล

631021071 โชคชัย บญุเฉลยีว วศิวกรรมเครือ่งกล

631021106 ธรรณธร บญุศริิ วศิวกรรมเครือ่งกล

631021107 ณัฐพงศ์ ดําชว่ย วศิวกรรมเครือ่งกล

631021301 ชัยวัฒน์ แกว้ทอง วศิวกรรมเครือ่งกล

631015169 นนทวัฒน์ จติรบรรจง วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกลเกษตรและอาหาร
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631020500 อารยีา เงนิพุม่ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกลเกษตรและอาหาร

631014945 รุง่นภา ทนิสมทุร วศิวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยนื

631017486 กติตพัิฒน์ รอดแจม่ วศิวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยนื

631017727 ธารารัตน์ ป่ินจอม วศิวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยนื

631019037 ปินทริา ทองอยู่ วศิวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยนื

631020850 กาญจนภ์พิชิญ์ คา้ขา้ว วศิวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยนื

631021013 ภมูนัินท์ กาญจนพบู วศิวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยนื

631021328 พฤพล ชอ่งประเสรฐิ วศิวกรรมพลังงานทดแทนและยั่งยนื

631014171 ณัฐภัทร รัตนเดช วศิวกรรมสารสนเทศ

631016164 สภุชา อยูช่มบญุ วศิวกรรมสารสนเทศ

631020418 ชวัลวทิย์ อาทติยานุวงศ์ วศิวกรรมสารสนเทศ

631020525 รวี สวุรรณใจดี วศิวกรรมสารสนเทศ

631020528 พรีณัฐ สมทุรสนิ วศิวกรรมสารสนเทศ

631021167 วชิญะ ทองขํา วศิวกรรมสารสนเทศ

631015239 วรวชิ บญุเลศิ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

631016702 ศราวฒุิ ขาววงศ์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

631017253 ธฤต ศรทีองแกว้ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

631018697 พงศพั์ทธ์ สรุายมาก วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

631020869 ธนกฤต น่วมเจมิ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ 

631014775 สมฤทัย ไชยเภท สตัวศาสตร์

631015719 นคนันทนิี ออ่นสรุะทมุ สตัวศาสตร์

631017339 ศรัณย์ ตัง้ธรรม สตัวศาสตร์

631018233 นัตพงค์ แสงทอง สตัวศาสตร์

631018917 ปารฉัิตร รักยตุธิรรม สตัวศาสตร์

631021287 ลักขณา ภักดโียธา สตัวศาสตร์

631021307 วรวรรษ ปานจันทร์ สตัวศาสตร์
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