
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  สำนักทะเบียนและประมวลผล   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบรับตรงร่วมกัน รอบท่ี 3 และหลักสูตรนานาชาติ 
ทุกคณะ/วิทยาลัย 

ประจำปีการศึกษา  2563 
----------------------------------------------------- 

 

     ตามท่ี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี แบบรับตรงร่วมกัน รอบท่ี 3 และหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2563  ซึ่งได้ดำเนินการ
เสร็จสิ้นและผู้ผ่านการคัดเลือกได้ยืนยัน Clearing House ไปแล้วนั้น  บัดนี้สำนักทะเบียนและประมวลผลขอ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบรับตรงร่วมกัน รอบที่ 3 และหลักสูตรนานาชาติ ทุกคณะ/
วิทยาลัย ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   20   พฤษภาคม    พ.ศ.  2563 
 
 

 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  วังศิริพิทักษ์) 
          รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข้อควรทราบและถือปฏิบัติ  : 
 

            1. ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อผ่านเคลีย์ริ่งเฮาส์เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง    จะต้องกรอกข้อมูลเพ่ือช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า) ทาง
อินเทอร์เน็ต http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/u_confirm/confirmPageX.php พิมพ์ใบช าระเงิน และ

ช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า) ระหว่างวันที่   25-28 พฤษภาคม 2563   
โดยช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารที่ก าหนด ตามวัน เวลา และวิธีการที่สถาบันฯ ก าหนดเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตาม
เวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์จากการเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
อัตราค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์    จ านวนเงิน 25,000   บาท / ภาคการศึกษา 

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

 เฉพาะสาขาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
     จ านวนเงิน      150,000   บาท / ภาคการศึกษา 

 เฉพาะสาขาวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)  
      จ านวนเงิน 72,000 บาท / ภาคการศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ให้นักศึกษาจ่ายเงินค่าอุดหนุนการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ภาคการศึกษาละ 48,000 บาท 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรต่อเนื่อง)  จ านวนเงิน  35,000   บาท / ภาคการศึกษา 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   จ านวนเงิน 22,000   บาท / ภาคการศึกษา 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จ านวนเงิน 92,500   บาท  / ภาคการศึกษา 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  จ านวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 

 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ (หลักสูตรต่อเนื่อง) จ านวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร   จ านวนเงิน 16,000   บาท / ภาคการศึกษา 

 เฉพาะสาขานิเทศศาสตร์เกษตร   จ านวนเงิน  20,000   บาท/ ภาคการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์   จ านวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 

      เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ลดค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ
เหมาจ่าย) ปีการศึกษา 2563  ลดลง 10%  โดยจะปรับยอดลดลงในใบช าระเงิน
ที่พิมพ์ออกจากระบบในระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2563 

http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/u_confirm/confirmPageX.php


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   จ านวนเงิน 32,000   บาท / ภาคการศึกษา 

 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) จ านวนเงิน  70,000   บาท / ภาคการศึกษา 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร   จ านวนเงิน 21,000   บาท / ภาคการศึกษา 

 เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
  1)  ค่าธรรมเนียมการศึกษา   จ านวนเงิน 180,000   บาท / ภาคการศึกษา 

    2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ส าหรับสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ 400 CHF (สี่ร้อยฟรังก์สวิสถ้วน) ส าหรับ Business and Hotel 
Management School, Switzerland  ช าระครั้งเดียวเมื่อแรกเข้าศึกษา 
    3) ค่าธรรมเนียมส าหรับการศึกษาท่ีประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะได้รับส่วนลดร้อยละ 
15 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตร Bachelor Degree -3rd Year ของ Business and Hotel 
Management School, Switzerland หรือสูงสุดไม่เกิน 5000 CHF (ห้าพันฟรังก์สวิสถ้วน) โดยให้ถือ
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ ปีการศึกษาที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเริ่มศึกษา และค่าธรรมเนียมนี้ ไม่รวม 
ค่าใช้จ่ายส าหรับการเดินทางไปและกลับ ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
หลักสูตร Bachelor Degree -3rd Year ของ Business and Hotel Management School, 
Switzerland เพ่ิมเติมได้ที่ https://www.bhms.ch/admissions/study-fees-in-swiss-francs-chf/ 

คณะการบริหารและจัดการ   จ านวนเงิน 20,000   บาท / ภาคการศึกษา 

 คณะการบริหารและจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) จ านวนเงิน 40,000   บาท  / ภาคการศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์   จ านวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 

 เฉพาะสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ จ านวนเงิน  26,000  บาท / ภาคการศึกษา 
คณะแพทยศาสตร์   จ านวนเงิน      495,000   บาท / ภาคการศึกษา 
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต   จ านวนเงิน 80,000   บาท / ภาคการศึกษา 
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง   จ านวนเงิน 21,000   บาท / ภาคการศึกษา 

 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง (โครงการอาชีวะพรีเมี่ยม)  
     จ านวนเงิน 21,000   บาท / ภาคการศึกษา 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  จ านวนเงิน 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) 
   จ านวนเงิน      120,000   บาท / ภาคการศึกษา 

 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  จ านวนเงิน 90,000   บาท / ภาคการศึกษา 

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

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (จังหวัดชุมพร) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ว.ชุมพร)  จ านวนเงิน 20,000   บาท / ภาคการศึกษา 

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


 คณะวิทยาศาสตร์ (ว.ชุมพร)   จ านวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ว.ชุมพร)  จ านวนเงิน 15,000   บาท / ภาคการศึกษา 

 คณะการบริหารและจัดการ (ว.ชุมพร) จ านวนเงิน 16,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 

 
 
 
 
 

            2.  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง      เมื่อช าระเงินค่ายืนยัน
สิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า) เรียบร้อยแล้ว   จะต้องมารายงานตัวออนไลน์เพ่ือยื่นเอกสารทางการศึกษา
ต่าง ๆ (ไม่ต้องเข้ามาที่สถาบันฯ) โดยส านักทะเบียนและประมวลผลแจ้งก าหนดการรายงานตัวออนไลน์และขั้นตอน
การจัดส่งเอกสารส าหรับการรายงานตัวทาง  http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/checkpoint.php 

 
  

หมายเหตุ   1. นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ คนละ 1 สิทธิ์ เมื่อตัดสินใจเลือกเคลีย์ริ่งเฮาส์แล้วจะถูกตัดสิทธิ์จากการสมัคร 
                   รอบถัดไป 

      2. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในคณะหนึ่งแล้ว  ไม่สามารถโอนเงินจากคณะเดิม 
                    ไปยังคณะอื่นได้ 

      3. สถาบันฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าที่ช าระไว้แล้วให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

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

 

 

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว  สามารถตรวจสอบ 

รายช่ือผู้ช าระเงินได้ในวันที่  5 มิถุนายน 2563  ทาง  www.reg.kmitl.ac.th/TCAS 

http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/checkpoint.php
http://www.reg.kmitl.ac.th/


คณะวศิวกรรมศาสตร์

กด Ctrl+F ส าหรบัการคน้หา
ล ำดับ สำขำวชิำ/หลักสตูร

1 จริภัทร โควนิทวงศ์ วศิวกรรมกำรเงนิ (หลักสตูรนำนำชำต)ิ

2 ชยำกร สงัขภ์ำพันธ์ วศิวกรรมกำรเงนิ (หลักสตูรนำนำชำต)ิ

3 ซยัฟนุ ศริพัิธนะ วศิวกรรมกำรเงนิ (หลักสตูรนำนำชำต)ิ

4 สรจุ ตันมสีขุ วศิวกรรมกำรเงนิ (หลักสตูรนำนำชำต)ิ

5 เจษฎำวฒุิ ทรำรมย์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

6 โอฬำร เกตพุกุ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

7 จริพัฒน์ สงัขศ์ลิป์ไชย วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

8 ชยำกร ตะ๊ติ๊บ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

9 ญำณุจจัย ขอดเงนิ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

10 ญำตำวี บญุศรี วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

11 ณพล โตศรบีรรเจดิ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

12 ธนโชติ ทพิยำลัย วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

13 ธนัท จันทรน์ิม่ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

14 นเรนทรฤ์ทธิ์ แซล่ ิม้ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

15 นภนต์ เลือ่นแป้น วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

16 ปวชิ เสำวสกั วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

17 ภัทรดำ สงค ำเหลำ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

18 วัชรพรรณ นอ้ยแกว้ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

19 วโิรจน์ ตระกำลจันทร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

20 วชิยตุม์ เลือ่งสนุทร วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

21 อนลัส อตุอำมำต วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

22 ณัฐชนน ศภุภญิโญ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

23 ณัฐนันท์ เรอืงพำนชิ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

24 ณัฐพงษ์ นำคสำมคัคี วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

25 ดษุฎี สง่เกษรชำติ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

26 ธรณนิท์ พงษ์สถติยพ์ร วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

27 พรีะภัทร์ เศรษฐพรนรำ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

28 วชิชำกร งำมแสงชัยกจิ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

29 วศิษิฏ์ บญุประเสรฐิ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

30 กฤตนิ ธรรมวำรนิ วศิวกรรมเคมี

31 ชนภัทร เลศิวรีนนทรัตน์ วศิวกรรมเคมี

32 นรภัทร งำมลขิติเลศิ วศิวกรรมเคมี

33 ฐติภิำ ปัทมำนนท์ วศิวกรรมเคม ี(หลักสตูรนำนำชำต)ิ

34 สทิธโิชค เสรโีรจนกลุ วศิวกรรมเคม ี(หลักสตูรนำนำชำต)ิ

35 สดุเขต บญุถำวร วศิวกรรมเคม ี(หลักสตูรนำนำชำต)ิ

36 สภุำวดิำ พึง่เกดิ วศิวกรรมเคม ี(หลักสตูรนำนำชำต)ิ

37 ไชยวัฒน์ กอ้งพัฒนำงกรู วศิวกรรมเครือ่งกล

38 กฤตภพ บัวแยม้ วศิวกรรมเครือ่งกล

39 ถริวัฒน์ หำค ำ วศิวกรรมเครือ่งกล

40 พรีวชิญ์ ธติปัิญญำวงศ์ วศิวกรรมเครือ่งกล

41 สรุศักดิ์ ทองจันทร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

42 กนัณวัฒน์ วำยวุัฒนศริิ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนำนำชำต)ิ

รายชือ่ผูผ้า่นการยนืยนั Clearing House และมสีทิธิเ์ขา้ศกึษาระดบัปรญิญาตรี

แบบรบัตรงรว่มกนั รอบที ่3 และหลกัสตูรนานาชาติ

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั

ชือ่-นำมสกลุ
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43 ทนิภัทร สง่ระยบัปำนนท์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนำนำชำต)ิ

44 ธรรมไท ไชยเสนยี์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนำนำชำต)ิ

45 ผดงุเดช ทองหยบิ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนำนำชำต)ิ

46 จักรี จรัลจันทรแ์สง วศิวกรรมขนสง่ทำงรำง

47 ชยตุพงศ์ ถิน่พังงำ วศิวกรรมขนสง่ทำงรำง

48 ณัฐดนัย แสงเพ็ชร วศิวกรรมขนสง่ทำงรำง

49 วรีะยทุธ์ แสวงวงศ์ วศิวกรรมขนสง่ทำงรำง

50 คนัทธ์ รัตนนนท์ วศิวกรรมชวีกำรแพทย ์(หลักสตูรนำนำชำต)ิ

51 ชนิภัทร แกว้พทิยำนนท์ วศิวกรรมชวีกำรแพทย ์(หลักสตูรนำนำชำต)ิ

52 ธนวัฒน์ แกว้บวร วศิวกรรมชวีกำรแพทย ์(หลักสตูรนำนำชำต)ิ

53 วรีภัทร งำมเจรญิมงคล วศิวกรรมชวีกำรแพทย ์(หลักสตูรนำนำชำต)ิ

54 จริภำส สงวนพันธ์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนำนำชำต)ิ

55 ตะวัน เหล็กงำม วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนำนำชำต)ิ

56 ชนำธปิ ไชยพนิจิ วศิวกรรมพลังงำน (หลักสตูรนำนำชำต)ิ

57 วรรณพฤกษ์ จ่ันฝังเพ็ชร วศิวกรรมพลังงำน (หลักสตูรนำนำชำต)ิ

58 เอเซยี ตตยิำกติติ วศิวกรรมไฟฟ้ำ

59 ณัฐพงศ์ ป่งแกว้ วศิวกรรมไฟฟ้ำ

60 ธรีภัทร รัตนร์องใต ้ วศิวกรรมไฟฟ้ำ

61 พรีณัฐ กิง่ทอง วศิวกรรมไฟฟ้ำ

62 ภรำดำ วัชรเสมำกลุ วศิวกรรมไฟฟ้ำ

63 ภำสุ งำมจติตเ์อือ้ วศิวกรรมไฟฟ้ำ

64 ภวูศิ ชัยวรีะวัฒนะ วศิวกรรมไฟฟ้ำ

65 มณัฑนำท วริยิะเสนยี์ วศิวกรรมไฟฟ้ำ

66 วงศธร แสงจันทรข์ำว วศิวกรรมไฟฟ้ำ

67 ศภุณัฐ เพ็งแป้น วศิวกรรมไฟฟ้ำ

68 ณัฏฐนนท์ หวังสวำสดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้ำ (หลักสตูรนำนำชำต)ิ

69 ไกรวชิญ์ ชนุหคำม วศิวกรรมโทรคมนำคม

70 กษิตดษิ คุม้วงศภ์ญิโญ วศิวกรรมโทรคมนำคม

71 ณภัทร บรูณะเศรณี วศิวกรรมโทรคมนำคม

72 ณภัทร กำญจนลักษณ์ วศิวกรรมโทรคมนำคม

73 ณัชลดำ เหลอืงทองเจรญิ วศิวกรรมโทรคมนำคม

74 ณัฐพล วฒุำกร วศิวกรรมโทรคมนำคม

75 ณัฐวฒุิ สะหำย วศิวกรรมโทรคมนำคม

76 นพสนิธุ์ ศรจัีนทร์ วศิวกรรมโทรคมนำคม

77 นันทน์ภัส แดงเรอืง วศิวกรรมโทรคมนำคม

78 พรธดิี วอ่งไววทิย์ วศิวกรรมโทรคมนำคม

79 พลำกร ระดำฤทธิ์ วศิวกรรมโทรคมนำคม

80 ภชูติะวัน แพงวังทอง วศิวกรรมโทรคมนำคม

81 รัชชำนนท์ ปรำชญำเปรือ่ง วศิวกรรมโทรคมนำคม

82 รุง่ตะวัน อำรรัีตน์ วศิวกรรมโทรคมนำคม

83 ลำภน์ ลำภอนิทรยี์ วศิวกรรมโทรคมนำคม

84 วรีวัฑฒก์ เอือ้อวยชัย วศิวกรรมโทรคมนำคม

85 สรวชิญ์ สขุพงษ์ไทย วศิวกรรมโทรคมนำคม

86 สทิธศิำสตร์ ไชยหำญ วศิวกรรมโทรคมนำคม

87 ญำณภัทร อุย่วัฒนำ วศิวกรรมเมคคำทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

88 ณภัทร ไชยกำล วศิวกรรมเมคคำทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

89 ดลุยธร เจรญินำวี วศิวกรรมเมคคำทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

90 ปัณณวัฒน์ สำมสี วศิวกรรมเมคคำทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

91 ปิญชำน์ ไป๋แป้ วศิวกรรมเมคคำทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน
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92 มหัศจรรย์ สถำพรวำนชิย์ วศิวกรรมเมคคำทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

93 ศภุกร ภูเ่พ็ชร์ วศิวกรรมเมคคำทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

94 ศภุณัฏฐ์ จำมกีรกลุ วศิวกรรมเมคคำทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

95 สรุยทุธ พฤทธพัิฒกลุ วศิวกรรมเมคคำทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

96 กญัญำรัฐ ประสทิธิส์ำร วศิวกรรมโยธำ

97 ชำญชล เรอืงดี วศิวกรรมโยธำ

98 ชนิวัฒน์ วงคเ์กตุ วศิวกรรมโยธำ

99 ณัฐวัฒน์ กำรพรอ้ม วศิวกรรมโยธำ

100 ธรีเมธ บญุญตำ วศิวกรรมโยธำ

101 นันทพัทธ์ พมิพอ์กัษรธนำ วศิวกรรมโยธำ

102 ปัณญศักดิ์ ธรีฤทธิเ์ฉลมิ วศิวกรรมโยธำ

103 พันเดช ตัณทำนนท์ วศิวกรรมโยธำ

104 รัชพล สอนชัยญำติ วศิวกรรมโยธำ

105 ชยำมร นมิติรสมทุร วศิวกรรมโยธำ (หลักสตูรนำนำชำต)ิ

106 ธนกฤต สขุสริรัิตน วศิวกรรมโยธำ (หลักสตูรนำนำชำต)ิ

107 ธรีภัทร์ ศรินิพิทิกลุ วศิวกรรมโยธำ (หลักสตูรนำนำชำต)ิ

108 รชต นลิรักษ์ วศิวกรรมโยธำ (หลักสตูรนำนำชำต)ิ

109 คณพศ ไชยมณีกร วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

110 คณนิ อศัวเสรี วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

111 จรยิวัฒนว์งศ์ มั่นคง วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

112 จโิรจน์ หอสกลุ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

113 จริสนิ สนทิมว่ง วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

114 ญำณธชิำ บญุมี วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

115 ญำณพัฒน์ หำญอนุพงศ์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

116 ญำณันธร เชดิชไูทย วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

117 ณัชชำ แกว้โสภำนมิติ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

118 ณัฐภัทร กำญจนประดษิฐ์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

119 ณัฐภัทร ค ำมณี วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

120 ธนกฤต กติตบิรรพชำ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

121 ธนกฤต หมืน่หนำ้ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

122 ธนกฤต ฤทธิศ์ริ ิ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

123 ธนทร ธนบัตร วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

124 ธัชภมูิ ภเูมฆ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

125 ธติ ิ ทวิสนเรยีง วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

126 ธรีะศักดิ์ พฒุระ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

127 นพรัตน์ ชัยสกิลุ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

128 ปวเรศ อรรถกำรณุพันธ์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

129 พศตุม์ แพศรวีโรทัย วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

130 ภำสวชิญ์ วณชิยว์รนันต์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

131 สรุกจิ เพยีรธรรม วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

132 อภญิวัส พันธมุจนิดำ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

133 อคัรพนธ์ วัฒนะเสถยีรกลุ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

134 เจตณัฐ สมบรูณ์ วศิวกรรมอตุสำหกำร

135 เพ็ญพชิำ นอ้ยเครอื วศิวกรรมอตุสำหกำร

136 เอรำวัณ บญุนนท์ วศิวกรรมอตุสำหกำร

137 คณุำนนต์ ป้อมสวุรรณ วศิวกรรมอตุสำหกำร

138 จติรนิ ศริเิกตุ วศิวกรรมอตุสำหกำร

139 ชัยภพ รักษ์ศรทีอง วศิวกรรมอตุสำหกำร

140 ทยำกร ศรสีมปอง วศิวกรรมอตุสำหกำร

หนำ้ที ่3 จำก 21



141 ทองธรรม์ ตันตสิจัจธรรม วศิวกรรมอตุสำหกำร

142 ธำรณ์ ภูเ่ชีย่วชำญวทิย์ วศิวกรรมอตุสำหกำร

143 นธิวิดี กลยณี วศิวกรรมอตุสำหกำร

144 บษุยมำศ ทพิยส์จัจะธรรม วศิวกรรมอตุสำหกำร

145 ปรมนิทร์ โหมขนุทด วศิวกรรมอตุสำหกำร

146 พงศพรณ์ มกุสำน วศิวกรรมอตุสำหกำร

147 พชร จนิดำรักษ์ วศิวกรรมอตุสำหกำร

148 พธรพล ตำหน่วย วศิวกรรมอตุสำหกำร

149 พฒุพิงศ์ พงศจ์รรยำกลุ วศิวกรรมอตุสำหกำร

150 ภำสวชิญ์ นำถวริยิกลุ วศิวกรรมอตุสำหกำร

151 วรลภย์ สวุรรณฉำย วศิวกรรมอตุสำหกำร

152 สขิเรศ มำประจวบ วศิวกรรมอตุสำหกำร

153 สปิปกร อ ำนวยศริิ วศิวกรรมอตุสำหกำร

154 สรุเกยีรติ กำรสอำด วศิวกรรมอตุสำหกำร

155 อฑัฒ์ เทยีมทัศน์ วศิวกรรมอตุสำหกำร

156 เกวลนิ แสงสวำ่ง วศิวกรรมอตุสำหกำรและระบบกำรจัดกำรเชงิดจิทัิล (หลักสตูรนำนำชำต)ิ

157 ชฎำภรณ์ เตชสกลุวฒุชิัย วศิวกรรมอตุสำหกำรและระบบกำรจัดกำรเชงิดจิทัิล (หลักสตูรนำนำชำต)ิ

158 ชตุสิำ ตันเวทตยิำนนท์ วศิวกรรมอตุสำหกำรและระบบกำรจัดกำรเชงิดจิทัิล (หลักสตูรนำนำชำต)ิ

159 ธนภัทร ศริริะพร วศิวกรรมอตุสำหกำรและระบบกำรจัดกำรเชงิดจิทัิล (หลักสตูรนำนำชำต)ิ

160 ภมูสิทิธิ์ มงคลประดษิฐ์ วศิวกรรมอตุสำหกำรและระบบกำรจัดกำรเชงิดจิทัิล (หลักสตูรนำนำชำต)ิ

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

ล ำดับ สำขำวชิำ/หลักสตูร

1 กนกกร จงประเสรฐิพร กำรออกแบบสนเทศสำมมติิ

2 กณัณัท บรรจงปรุ กำรออกแบบสนเทศสำมมติิ

3 คณฎี เจำวัฒนำ กำรออกแบบสนเทศสำมมติิ

4 ชยพล ทองถนอม กำรออกแบบสนเทศสำมมติิ

5 รจุรวี สมำนมติร กำรออกแบบสนเทศสำมมติิ

6 วมิลวรรณ อรรถำชน กำรออกแบบสนเทศสำมมติิ

7 เมธำพร ปัจฐม จติรกรรมและมเีดยีอำตส,์ประตมิำกรรมและประตมิำกรรมฯ

8 กญัญน์วนิ อมัพรแสงทอง จติรกรรมและมเีดยีอำตส,์ประตมิำกรรมและประตมิำกรรมฯ

9 ฐติวิรรณ สงิสขุ จติรกรรมและมเีดยีอำตส,์ประตมิำกรรมและประตมิำกรรมฯ

10 มนัสนันท์ ชัยชนะทวกีจิ จติรกรรมและมเีดยีอำตส,์ประตมิำกรรมและประตมิำกรรมฯ

11 มำธำวี อดุมคณำรัตน์ จติรกรรมและมเีดยีอำตส,์ประตมิำกรรมและประตมิำกรรมฯ

12 มเิรยีม ขวัญชัย จติรกรรมและมเีดยีอำตส,์ประตมิำกรรมและประตมิำกรรมฯ

13 สริกิำญจน์ จันทร จติรกรรมและมเีดยีอำตส,์ประตมิำกรรมและประตมิำกรรมฯ

คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี

ล ำดับ สำขำวชิำ/หลักสตูร

1 โสรยำ สรำ้งนอก ค.อ.บ. ครศุำสตรเ์กษตร

2 กำนตม์ณี สมใจ ค.อ.บ. ครศุำสตรเ์กษตร

3 ฉัตรยิำภรณ์ สรุยินต์ ค.อ.บ. ครศุำสตรเ์กษตร

4 ชมพนุูช ทพิเนตร ค.อ.บ. ครศุำสตรเ์กษตร

5 ณัฐชำ วันขวัญ ค.อ.บ. ครศุำสตรเ์กษตร

6 ปรสิดำ มลูแกว้ ค.อ.บ. ครศุำสตรเ์กษตร

7 ปัณฑติำ ชนินอก ค.อ.บ. ครศุำสตรเ์กษตร

8 พรเพ็ญ สนธิศ์ริ ิ ค.อ.บ. ครศุำสตรเ์กษตร
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9 พัชรำ เดน่ดวง ค.อ.บ. ครศุำสตรเ์กษตร

10 พรีะพัชร์ ใสโพธิ์ ค.อ.บ. ครศุำสตรเ์กษตร

11 พทุธวิงศ์ พวงดอกไม ้ ค.อ.บ. ครศุำสตรเ์กษตร

12 ภควดี โฉมงำม ค.อ.บ. ครศุำสตรเ์กษตร

13 ภรูชิ ตัง้ค ำ ค.อ.บ. ครศุำสตรเ์กษตร

14 ภษิูต ภำษี ค.อ.บ. ครศุำสตรเ์กษตร

15 วรดำ ครำมพนิจิ ค.อ.บ. ครศุำสตรเ์กษตร

16 ศศวิมิล เสนำะ ค.อ.บ. ครศุำสตรเ์กษตร

17 สโรชำ ทรัพยส์มบัติ ค.อ.บ. ครศุำสตรเ์กษตร

18 สริภัิทร มกกงไผ่ ค.อ.บ. ครศุำสตรเ์กษตร

19 อภสิรำ พงศเ์รอืงศรี ค.อ.บ. ครศุำสตรเ์กษตร

20 กนกพรรณ แสงอรณุ ค.อ.บ. สถำปัตยกรรม

21 ธนำรักษ์ ขวัญดี ค.อ.บ. สถำปัตยกรรม

22 พชิญำ วงศน์อ้ย ค.อ.บ. สถำปัตยกรรม

23 กฤดกิลุ พรหมวงษ์ ค.อ.บ. กำรออกแบบสภำพแวดลอ้มภำยใน

24 วภิำวี ยงัเจรญิ ค.อ.บ. กำรออกแบบสภำพแวดลอ้มภำยใน

25 วฒุพิงศ์ วชิำโคตร ค.อ.บ. กำรออกแบบสภำพแวดลอ้มภำยใน

26 สลุักษณำ แสงสขุ ค.อ.บ. กำรออกแบบสภำพแวดลอ้มภำยใน

27 ธนสกุำญจน์ ชัยภมู ิ ค.อ.บ. ครศุำสตรก์ำรออกแบบ

28 นภัสสร แซเ่ลำ้ ค.อ.บ. ครศุำสตรก์ำรออกแบบ

29 นันทกิำนต์ ปรุเิกษม ค.อ.บ. ครศุำสตรก์ำรออกแบบ

30 ปทมุวดี เกยีรตคิงนนท์ ค.อ.บ. ครศุำสตรก์ำรออกแบบ

31 อภลิดำ โพธิศ์รี ค.อ.บ. ครศุำสตรก์ำรออกแบบ

32 เขมทัต หอ้งแกว้ ค.อ.บ. ครศุำสตรว์ศิวกรรม

33 เมธี ทองบญุนำก ค.อ.บ. ครศุำสตรว์ศิวกรรม

34 กนัทรีำกร ใจซือ่ ค.อ.บ. ครศุำสตรว์ศิวกรรม

35 ชัยกฤต แซเ่ซยีว ค.อ.บ. ครศุำสตรว์ศิวกรรม

36 ญำดำ ทองหลอด ค.อ.บ. ครศุำสตรว์ศิวกรรม

37 ณัฐนชิ ชติเชือ้ ค.อ.บ. ครศุำสตรว์ศิวกรรม

38 ธนำรยี์ รักษำมั่น ค.อ.บ. ครศุำสตรว์ศิวกรรม

39 นรรรญำ ไทยแกว้ ค.อ.บ. ครศุำสตรว์ศิวกรรม

40 นศิำรัตน์ กลิน่หอม ค.อ.บ. ครศุำสตรว์ศิวกรรม

41 ปฎณิญำ จันทรส์มำน ค.อ.บ. ครศุำสตรว์ศิวกรรม

42 พัชรวรรณ จันทรพ์รม ค.อ.บ. ครศุำสตรว์ศิวกรรม

43 ศริชิัย ตันตกิำรณุย์ ค.อ.บ. ครศุำสตรว์ศิวกรรม

44 สรวชิญ์ ทองเนยีม ค.อ.บ. ครศุำสตรว์ศิวกรรม

45 สจุนิต์ เสรฐิเกลือิ ค.อ.บ. ครศุำสตรว์ศิวกรรม

46 สรุยิกมล ใจกลำ้ ค.อ.บ. ครศุำสตรว์ศิวกรรม

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

ล ำดับ สำขำวชิำ/หลักสตูร

1 เทยีนบชูำ ตัง้จติตพิร เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

2 เอกภำพ ดว้งคง เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

3 โชตพัิฒน์ ค ำภรีะ เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

4 กฤตนัินท์ วรรณโชติ เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

5 กญัจมำส ฉลองชน เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

6 กติตพิร พำชำลี เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

7 จตรุพธิพร บญุชู เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)
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8 จันทมิำ อดุมนทัิศน์ เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

9 จำรวุรรณ ทพิยน์ำงรอง เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

10 ชฎำภรณ์ จันทรฉำย เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

11 ชลธชิำ บญุรอด เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

12 ชลนิทรท์พิย์ หำทรัพย์ เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

13 ชัชพสิฐิ จันทรส์ง่แกว้ เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

14 ชำวชิ ธรรมรุง่กจิ เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

15 ณชนก เขยีวสมบรูณ์ เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

16 ณัฐรดี นมินิรัมย์ เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

17 ณัฐวรรธ มะลติน้ เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

18 ดลนภัส เจรญิเอกประภำ เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

19 ธนพนธ์ สขุวัฒน์ เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

20 ธรีวัจน์ พวงมำลย์ เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

21 นนทยิำ ศรเีกษม เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

22 นวพล อำหะหมดัอำมนี เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

23 นัฐณชิำ พมิพส์วุรรณศรี เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

24 นันทัชพร ตุม้จอหอ เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

25 นเิทศ โคจวงจันทร์ เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

26 นษิฐำ วัฒนสขุ เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

27 นุชำวดี เพ็ชรกลม เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

28 บณุยำพร สรวงศริิ เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

29 ปฎพิล โมจ้ำ่ง เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

30 ปรัศว์ ผยุเจรญิ เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

31 พรพทัิกษ์ นำมผวิ เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

32 รตกิร อรณุนอ้ย เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

33 ลักษิกำ ส ำรำญเลศิฤทธิ์ เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

34 วรำลี แดงมนิ เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

35 วำรี บตุรมั่น เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

36 วำรยีำ สขุเกดิ เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

37 ศริรัิกษ์ ธำรำทรัพยศ์ริ ิ เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

38 ศวิพร วังป้อ เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

39 ศภุกร หัสคะ เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

40 ษศกร เขยีนโกลำ เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

41 สดุำรัตน์ ไขท่ำ เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

42 อภชิญำ เรณุมำศ เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

43 อภชิญำ พรมนัส เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

44 อมลวรรณ โกสำวัง เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

45 อรยิะวัตร มศีรี เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

46 อรศิรำ ภัยวมิตุ ิ เกษตรศำสตร ์(พชืไร่ พชืสวนและภมูทัิศน ์กฏีวทิยำ โรคพชื ปฐพวีทิยำ)

47 เสำวลักษณ์ ปำนเจรญิ พัฒนำกำรเกษตร

48 ฉัตรลดำ ออ้เขต พัฒนำกำรเกษตร

49 ชนำธรณ์ ออ้นประเสรฐิ พัฒนำกำรเกษตร

50 ชยพจน์ เขือ่นยงั พัฒนำกำรเกษตร

51 ณัฐชำ จริมหำโภคำ พัฒนำกำรเกษตร

52 ณัฐธชิำ นำคนัตถ์ พัฒนำกำรเกษตร

53 ณัฐวดี พรหมศรี พัฒนำกำรเกษตร

54 ธนภัทร ศรธีรรมรัชต์ พัฒนำกำรเกษตร

55 ธรีภัทร์ บตุรมำตร พัฒนำกำรเกษตร

56 นวพร บ ำรงุรักษ์ พัฒนำกำรเกษตร
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57 บณุยวยี์ บูท่อง พัฒนำกำรเกษตร

58 พชร สภุำรี พัฒนำกำรเกษตร

59 พนธกร หลำยประสทิธิ์ พัฒนำกำรเกษตร

60 พยิดำ แสงแดง พัฒนำกำรเกษตร

61 มนัสวนิ กลุพรศริกิลุ พัฒนำกำรเกษตร

62 มำนติ สำคร พัฒนำกำรเกษตร

63 วรกำนต์ แสงสรอ้ย พัฒนำกำรเกษตร

64 ศริรัิตน บำศรี พัฒนำกำรเกษตร

65 ศทุธดำ ออ่นศรี พัฒนำกำรเกษตร

66 ศภุกจิ โสภำกนั พัฒนำกำรเกษตร

67 อพสิทิธิ์ ทองสงค์ พัฒนำกำรเกษตร

68 อรณชิำ พรหมมำ พัฒนำกำรเกษตร

69 อรษิำ ยงัสนัเทยีะ พัฒนำกำรเกษตร

70 อญัชษิำ ทมุทัดทรำย พัฒนำกำรเกษตร

71 อสัสนี ตันตะรำวงศำ พัฒนำกำรเกษตร

72 อนิทัช อนิทรท์อง พัฒนำกำรเกษตร

73 โชตกิำ เมฆขยำย นเิทศศำสตรเ์กษตร

74 กมลลักษณ์ นอ้ยใจรักษ์ นเิทศศำสตรเ์กษตร

75 กฤษณะ ปิยะอภนัินท์ นเิทศศำสตรเ์กษตร

76 ขนษิฐำ พรพฤทธิ์ นเิทศศำสตรเ์กษตร

77 จริวัฒน์ ศลิำรัตน์ นเิทศศำสตรเ์กษตร

78 ชัยพล นยิมชืน่ นเิทศศำสตรเ์กษตร

79 ญำณวฒุิ ยศปัญญำ นเิทศศำสตรเ์กษตร

80 ฐตินัินท์ จงวไิลเกษม นเิทศศำสตรเ์กษตร

81 ณัฐวัฒน์ บญุศริวิัลย์ นเิทศศำสตรเ์กษตร

82 ทวรัีชต์ พรหมทอง นเิทศศำสตรเ์กษตร

83 ทพิวรรณ อนิทรยี์ นเิทศศำสตรเ์กษตร

84 ธนกำนต์ น ำภำ นเิทศศำสตรเ์กษตร

85 วรัิลยพุำ ทำเภำ นเิทศศำสตรเ์กษตร

86 ศักยศ์วิำ พำรอด นเิทศศำสตรเ์กษตร

87 สรุเชษฐ์ เหลอืงกนกวณชิ นเิทศศำสตรเ์กษตร

88 อรรัมภำ วงษ์มำ นเิทศศำสตรเ์กษตร

89 เกสรำ จโิน วทิยำศำสตรก์ำรประมง

90 กฤตยิำ ประสพบญุ วทิยำศำสตรก์ำรประมง

91 กฤษกร โยวะศรี วทิยำศำสตรก์ำรประมง

92 ชนติพล งำมธนโชติ วทิยำศำสตรก์ำรประมง

93 ฐติำภรณ์ หมดัละ วทิยำศำสตรก์ำรประมง

94 ณัฐชนน เอีย่มละออง วทิยำศำสตรก์ำรประมง

95 ทวิำ พมิพโ์คตร วทิยำศำสตรก์ำรประมง

96 นติธิร เยำวะ วทิยำศำสตรก์ำรประมง

97 นธิวิัฒน์ ดเีสง็ วทิยำศำสตรก์ำรประมง

98 พรประภำ พลูเกดิ วทิยำศำสตรก์ำรประมง

99 พัชรำภรณ์ วงศป์ระชำ วทิยำศำสตรก์ำรประมง

100 พทุธรักษำ ภูเ่อีย่ม วทิยำศำสตรก์ำรประมง

101 ภวูเนตร ศักดิธ์นำกลู วทิยำศำสตรก์ำรประมง

102 วรำภรณ์ ชว่ยนวน วทิยำศำสตรก์ำรประมง

103 วัฏพร ทองหัวเตย วทิยำศำสตรก์ำรประมง

104 วันดี เลศิรุง่เจรญิ วทิยำศำสตรก์ำรประมง

105 ศริลิักษณ์ โกมำร วทิยำศำสตรก์ำรประมง
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106 สกุญัญำ ฟักทอง วทิยำศำสตรก์ำรประมง

107 สขุธษิร์ เกตขุวง วทิยำศำสตรก์ำรประมง

108 สรุำงคนำ ตน้ภักดี วทิยำศำสตรก์ำรประมง

109 อนุสรำ คงสำลี วทิยำศำสตรก์ำรประมง

110 อรรถพล ค ำเครอื วทิยำศำสตรก์ำรประมง

111 เพชรลดำ โตเกษม สตัวศำสตร์

112 กษิดิเ์ดช นรนลิ สตัวศำสตร์

113 กญัญำพัชร โพชนำ สตัวศำสตร์

114 กญัญำวรี์ เรอืงออ่น สตัวศำสตร์

115 ชตุมิำ พศิพัฒน์ สตัวศำสตร์

116 ณัฐดนัย มว่งออ่น สตัวศำสตร์

117 ดำวเรอืง แกว้วัฒน์ สตัวศำสตร์

118 ธวีรำ น ้ำจันทร์ สตัวศำสตร์

119 พรปนัดดำ มว่งบัว สตัวศำสตร์

120 พริยิะ บตุรพรม สตัวศำสตร์

121 ศศธิร ฉมิโค ้ สตัวศำสตร์

122 อมรรัตน์ สขุสนทิ สตัวศำสตร์

คณะวทิยาศาสตร์

ล ำดับ สำขำวชิำ/หลักสตูร

1 กชกร ทวพีงศศ์ักดิ์ คณติศำสตรป์ระยกุต์

2 กชพงศ์ ปลอกทอง คณติศำสตรป์ระยกุต์

3 กรรณกิำร์ ปรเีจรญิ คณติศำสตรป์ระยกุต์

4 กฤตยำ ค ำใบ คณติศำสตรป์ระยกุต์

5 จริวัฒน์ พลอยวเิศษแสง คณติศำสตรป์ระยกุต์

6 ชนำภัทร์ นุ่มประเสรฐิ คณติศำสตรป์ระยกุต์

7 ชลธชิำ วงศเ์ชยีงยนื คณติศำสตรป์ระยกุต์

8 ณัชพล รำชตำ คณติศำสตรป์ระยกุต์

9 ณัฐฐญิำ ธนศักดิส์วุภัทร คณติศำสตรป์ระยกุต์

10 ณัฐวฒุิ จนิดำนำถ คณติศำสตรป์ระยกุต์

11 ธนกร คำ้ธัญญะ คณติศำสตรป์ระยกุต์

12 ธนภัทร มนุกีลุ คณติศำสตรป์ระยกุต์

13 ธรีภัทร ยำใจ คณติศำสตรป์ระยกุต์

14 พรชติำ มำปำ คณติศำสตรป์ระยกุต์

15 ภัคภร ศรสีมทุร คณติศำสตรป์ระยกุต์

16 ภำกร ผลสนิธ์ คณติศำสตรป์ระยกุต์

17 รม่ฟ้ำ ตัง้สนัุนทธ์รรม คณติศำสตรป์ระยกุต์

18 วรัญญำ เนยีมหอม คณติศำสตรป์ระยกุต์

19 วำทศลิป์ อุน่ใจ คณติศำสตรป์ระยกุต์

20 สขุวฒุิ เหลำ่ศรชีำญชัย คณติศำสตรป์ระยกุต์

21 สภัุสสรำ จันทรห์อม คณติศำสตรป์ระยกุต์

22 อรษิรำ โพธิน์ำค คณติศำสตรป์ระยกุต์

23 อนิทริำ รำชสงิโห คณติศำสตรป์ระยกุต์

24 เอวติรำ รบิแจม่ เคมอีตุสำหกรรม

25 กนกวรรณ ค ำมงุคลุ เคมอีตุสำหกรรม

26 กมลลักษณ์ สสีนั เคมอีตุสำหกรรม

27 กรรณกิำ พมินไิสย์ เคมอีตุสำหกรรม

28 กติตพิศ ค ำเวยีง เคมอีตุสำหกรรม

ชือ่-นำมสกลุ
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29 คำมนิ สนุทรประเสรฐิ เคมอีตุสำหกรรม

30 จตพุร ศรสีขุวงค์ เคมอีตุสำหกรรม

31 จนิตจ์ฑุำ แกว้มรกต เคมอีตุสำหกรรม

32 ฉัตรดนัย สั่งสอน เคมอีตุสำหกรรม

33 ชำครสิ จะรติรัมย์ เคมอีตุสำหกรรม

34 ญำณศิำ วเิศษสจุรติ เคมอีตุสำหกรรม

35 ณัฐวฒุิ กลอ่มเกษม เคมอีตุสำหกรรม

36 ณชิำพัชร์ สำยอดุมสนิ เคมอีตุสำหกรรม

37 ตัสนมี อะมนีี เคมอีตุสำหกรรม

38 ธนภัทร อนิทรวงศ์ เคมอีตุสำหกรรม

39 ธนวัฒน์ สนุทรชัยนุกลุ เคมอีตุสำหกรรม

40 ธติำภรณ์ แหนค ำ เคมอีตุสำหกรรม

41 นภศิสริิ รืน่สำต เคมอีตุสำหกรรม

42 บัณฑติำ อปุครฑุ เคมอีตุสำหกรรม

43 ปวันรัตน์ สงิหเ์ถือ่น เคมอีตุสำหกรรม

44 พงศธ์ร เดชสภุะพงษ์ เคมอีตุสำหกรรม

45 พชิชำญำดำ มบีญุรอด เคมอีตุสำหกรรม

46 พรีดำ ภผูำ เคมอีตุสำหกรรม

47 ภัคจริำ เลอเกยีรตวิัฒนำ เคมอีตุสำหกรรม

48 มนวชริำ ตบิใจ เคมอีตุสำหกรรม

49 รวโีรจน์ บัวจันทร์ เคมอีตุสำหกรรม

50 วมิลพร ดวงพชิัย เคมอีตุสำหกรรม

51 ศรสิำ ทะรำช เคมอีตุสำหกรรม

52 ศรตุำ อธชิัยคงพัฒน์ เคมอีตุสำหกรรม

53 ศรัิณ พรอ้มบรูณ์ เคมอีตุสำหกรรม

54 ศริปิระภำ ฐำนวศิัย เคมอีตุสำหกรรม

55 สขลิำ เวฬโุพธิ์ เคมอีตุสำหกรรม

56 สญมุพร แปลกโฉม เคมอีตุสำหกรรม

57 สโิรดม สทิธมิงคล เคมอีตุสำหกรรม

58 สกุญัญำ โพธิส์งิห์ เคมอีตุสำหกรรม

59 สรุศักดิ์ ชำสวุรรณ เคมอีตุสำหกรรม

60 อกัษรำภัค สทีำ เคมอีตุสำหกรรม

61 อำรรัีตน์ สขุสมยั เคมอีตุสำหกรรม

62 เจษฎำกร เขยีวสอำด เคมสี ิง่แวดลอ้ม

63 กญัญำวรี์ ยวีันโซะ๊ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

64 กติติ จ ำปำศักดิ์ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

65 จฑุำมำศ เกษมหำ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

66 จฑุำมำศ ดวงแกว้ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

67 ทัฬห์ ฐติธิรีเธยีรชัย เคมสี ิง่แวดลอ้ม

68 ทพิวดี ค ำยนัต์ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

69 ธนภรณ์ ร ุ้ งุสวุรรณ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

70 ปิยบตุร แววสวุรรณ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

71 ภรภัทร ศกึษำนนท์ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

72 ภัทรพล ไชยศลิำ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

73 มสีทิธิ์ อำรยิะดลิกวงศ์ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

74 วริดำ วรีะพงษ์ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

75 วสิสตุำ แกว้มะ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

76 ศจวีรรณ พรหมออ่น เคมสี ิง่แวดลอ้ม

77 ศริชิัย ไชยเสรมิ เคมสี ิง่แวดลอ้ม
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78 ศวิกร ดษิฐน์อ้ย เคมสี ิง่แวดลอ้ม

79 สรพงษ์ ค ำเรอืง เคมสี ิง่แวดลอ้ม

80 สชุัญญำ หลำ้คอม เคมสี ิง่แวดลอ้ม

81 อภญิญำ บญุแสง เคมสี ิง่แวดลอ้ม

82 อำนติำร์ สมงิแกว้ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

83 เบญจวรรณ แน่นหนำ จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

84 เปรมวดี นำคสวุรรณ์ จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

85 กฤตพร ทองลว้น จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

86 กติตมิำพร สมิแสง จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

87 กลุธดิำ สทิธชิัย จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

88 จันทมิำ รักษำธรรม จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

89 จริวรรณ สปีนุน ำ จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

90 ฉัตรแกว้ มั่งคั่ง จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

91 ฉันทศิำ เวศนเ์รอืงสนัติ จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

92 ชนดิำภำ สตัตะบรุษุ จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

93 ณัชพัฒน์ มำกทอง จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

94 ณัฐชนน ลักษณ์สริโิรจน์ จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

95 ณัฐธยำน์ บญุรัตนำนันต์ จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

96 ณัฐธร คณุวรรณำ จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

97 ณัฐพล หอสกลุชัย จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

98 ตรรัีตน์ พงษ์หนองโน จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

99 ธนพร สรุำฤทธิ์ จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

100 นภสิรำ สำยสวุรรณ์ จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

101 นฤเบศ ศรแีกว้ จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

102 นัฐนรำ หอมร ำพงึ จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

103 นำตยำ นอ้ยหรัิญ จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

104 พงศกร ศรลีำวัตร จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

105 พัธทรนันท์ เทยีนธัญกรณ์ จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

106 ภัทรพล อว่มสอำด จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

107 ภมูริวี อสิ ิ จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

108 วรรณวสิำข์ บญุหลง จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

109 วศนิี ศริหิรัิญ จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

110 วชิญำพร คณูสริมิำ จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

111 สกุฤษฎิ์ แสนศรี จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

112 อภรัิกษ์ สดุแสวง จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

113 อรอนงค์ ไพศำลธรรม จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

114 อคัรเศรษฐ์ ศรไีล ้ จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

115 อญัณติตำ พรีวันทณกลุ จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

116 อำภัสรำ สขุเทยีม จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

117 อำภำภัทร วฒุศิักดิว์รชำติ จลุชวีวทิยำอตุสำหกรรม

118 เกวลนิ แพทยรั์ตนกลุ เทคโนโลยชีวีภำพ

119 เพยีงฟ้ำ ลอยลม เทคโนโลยชีวีภำพ

120 โยษิตำ สั่งสอน เทคโนโลยชีวีภำพ

121 กลุสิรำ เลอวงศรั์ตน์ เทคโนโลยชีวีภำพ

122 จรยิำพร สขุศริิ เทคโนโลยชีวีภำพ

123 ชลธชิำ นำวรีะ เทคโนโลยชีวีภำพ

124 ฐติภิำ รปูพรม เทคโนโลยชีวีภำพ

125 ณภัทร บัวศรี เทคโนโลยชีวีภำพ

126 ณภัทสรำ อยูส่อน เทคโนโลยชีวีภำพ
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127 ณัฐกำนต์ สขุเกษม เทคโนโลยชีวีภำพ

128 ณัฐญพล ประพัฒนเ์จรญิ เทคโนโลยชีวีภำพ

129 ณัฐวรำภรณ์ ธรรมวเิศษ เทคโนโลยชีวีภำพ

130 ธำรณีิ ค ำศลิป์ เทคโนโลยชีวีภำพ

131 ธรีพล โรจนบรุำนนท์ เทคโนโลยชีวีภำพ

132 นันทชิำ ค ำแกว้ เทคโนโลยชีวีภำพ

133 บณุฑรกิำ ธนะธนำกลุ เทคโนโลยชีวีภำพ

134 ปนัดดำ จันทรำ เทคโนโลยชีวีภำพ

135 ปภำวดี กอ้นสนัทัด เทคโนโลยชีวีภำพ

136 พัชรญิำ วสธุำสวัสดิ์ เทคโนโลยชีวีภำพ

137 พมิพพ์ศิำ เอฬกำนนท์ เทคโนโลยชีวีภำพ

138 ภวำวัฒน์ กูก่อ้งสกลุ เทคโนโลยชีวีภำพ

139 ภัคธมิำพร แมน่แตม้ เทคโนโลยชีวีภำพ

140 ภำณุวชิญ์ จมุปำลี เทคโนโลยชีวีภำพ

141 รมดิำ แสงเพิม่ เทคโนโลยชีวีภำพ

142 วรรณษำ บัวเจรญิธำรำเวช เทคโนโลยชีวีภำพ

143 วรัญชนำ บญุชว่ยชู เทคโนโลยชีวีภำพ

144 วรำพร หวังสดุดี เทคโนโลยชีวีภำพ

145 วำยุ มำทพงษ์ เทคโนโลยชีวีภำพ

146 วรีชำติ ปันทะทำ เทคโนโลยชีวีภำพ

147 ศศธิร มงคลนมิติยิง่ เทคโนโลยชีวีภำพ

148 ศริพิร บญุสทิธิ์ เทคโนโลยชีวีภำพ

149 สณุติำ เจรญิผล เทคโนโลยชีวีภำพ

150 สพุรรษำ ไพบลูยภ์ญิญำเลศิ เทคโนโลยชีวีภำพ

151 อมรรัตน์ พนูชมุ เทคโนโลยชีวีภำพ

152 อำจำรยี์ ทำ่ขำ้ม เทคโนโลยชีวีภำพ

153 อำทติยำ สยุะหลำน เทคโนโลยชีวีภำพ

154 อำรยำ พลอยเทศ เทคโนโลยชีวีภำพ

155 อสิรยิำภรณ์ เกตพัุนธุ์ เทคโนโลยชีวีภำพ

156 เกตนุน์ภิำ วงศส์งวน ฟิสกิสป์ระยกุต์

157 แพรปัญญำพร นอ้ยเจรญิ ฟิสกิสป์ระยกุต์

158 จติตเิทพ งำมระเบยีบ ฟิสกิสป์ระยกุต์

159 ชลธชิำ นำเมอืงรักษ์ ฟิสกิสป์ระยกุต์

160 ญำณศิำ กลิน่สวุรรณ ฟิสกิสป์ระยกุต์

161 ญำณศิำ ชนิเกษม ฟิสกิสป์ระยกุต์

162 ณฐชนนท์ มสีวัสดพิงษ์ ฟิสกิสป์ระยกุต์

163 ดวงแข สงัโขบล ฟิสกิสป์ระยกุต์

164 ธนภมูิ ศรดีำ่น ฟิสกิสป์ระยกุต์

165 ธนวัฒน์ วรรณศรี ฟิสกิสป์ระยกุต์

166 ธนำดล โกวทิยศ์ริกิลุ ฟิสกิสป์ระยกุต์

167 ธติยิำ ฤทธิค์ ำรพ ฟิสกิสป์ระยกุต์

168 ธรีพล ศริโิยธำ ฟิสกิสป์ระยกุต์

169 นภัสกร เกตบุท ฟิสกิสป์ระยกุต์

170 บษุยมำศ งำมพทิย์ ฟิสกิสป์ระยกุต์

171 พชร มิง่ขวัญ ฟิสกิสป์ระยกุต์

172 ภัทรนันท์ คงชศูรี ฟิสกิสป์ระยกุต์

173 รววิรรณ ไชยดี ฟิสกิสป์ระยกุต์

174 รุง่ทพิย์ ทจัินทร์ ฟิสกิสป์ระยกุต์

175 ลักษิกำ สขุศรชีวลติ ฟิสกิสป์ระยกุต์
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176 วนำลี ซอเสวี ฟิสกิสป์ระยกุต์

177 วรรณวี ศรนีำ ฟิสกิสป์ระยกุต์

178 วรัชยำ หนูสวัสดิ์ ฟิสกิสป์ระยกุต์

179 สจุติพร เพยีพยคัฆ์ ฟิสกิสป์ระยกุต์

180 สนุพีร โภคำรัตนก์ลุ ฟิสกิสป์ระยกุต์

181 สภุลักษณ์ ดลุสขุ ฟิสกิสป์ระยกุต์

182 เกศรำ บญุชว่ย สถติปิระยกุต์

183 กรณ์ ถำวรผล สถติปิระยกุต์

184 กลัยส์ดุำ พันธลุี สถติปิระยกุต์

185 จตพุร ส ำรำญรำษฎร์ สถติปิระยกุต์

186 จริำยุ สขุโข สถติปิระยกุต์

187 ชนำธปิ อนิทรอ์ดุม สถติปิระยกุต์

188 ชลธชิำ ทรงศริิ สถติปิระยกุต์

189 ชัยญนันต์ เรง่ก ำเหนดิ สถติปิระยกุต์

190 ณัฐพล สมุำลัย สถติปิระยกุต์

191 ธนกฤต เปำวสนัต์ สถติปิระยกุต์

192 ธนภัทร เรอืงจันทร์ สถติปิระยกุต์

193 ธนกิำ ดษิำภริมย์ สถติปิระยกุต์

194 ธษิณ์ภรูี รักษำวงศ์ สถติปิระยกุต์

195 ธรีภัทร์ แกว้หอม สถติปิระยกุต์

196 นรำทพิย์ เกตอุู๊ต สถติปิระยกุต์

197 นริำมยั เลศิรณฤทธิ์ สถติปิระยกุต์

198 ปำนวำด เนยีมหอม สถติปิระยกุต์

199 พรรณดำ คัดทะจันทร์ สถติปิระยกุต์

200 ภัควดี กนษิฐสตุ สถติปิระยกุต์

201 ภำสกร สำลหีอม สถติปิระยกุต์

202 รชต พรรณโรจน์ สถติปิระยกุต์

203 รจุดิำ แยม้บญุมี สถติปิระยกุต์

204 วรรณภัสสร วทุธนิติศิำสตรนิ สถติปิระยกุต์

205 วัชรำภรณ์ ใจสะอำด สถติปิระยกุต์

206 วชิญำพร ค ำเพิม่ สถติปิระยกุต์

207 วทิยนันท์ เกษมสขุศริิ สถติปิระยกุต์

208 วลิำวัณย์ มะดอลอ สถติปิระยกุต์

209 ศริภัสสร สมอทอง สถติปิระยกุต์

210 ศริลิักษณ์ ไทยเจรญิ สถติปิระยกุต์

211 สรวชิญ์ สำยอำ้ย สถติปิระยกุต์

212 สหรัฐ เงนิสจัจำ สถติปิระยกุต์

213 สยิำพัฐ โพธิท์อง สถติปิระยกุต์

214 สดุำรัตน์ ธระเสนำ สถติปิระยกุต์

215 สทุธำสณีิ ศรอีนุชำ สถติปิระยกุต์

216 สภุำนัน ปัทมำ สถติปิระยกุต์

217 อภญิญำ อยูเ่ป็นสขุ สถติปิระยกุต์

218 อลัฟะห์ เปำะจิ สถติปิระยกุต์

219 อำรยำ มติโซะ๊มนั สถติปิระยกุต์

220 เกือ้ เลำ้สนิวัฒนำ วทิยำกำรคอมพวิเตอร์

221 เฉลมิชนม์ หนูขำว วทิยำกำรคอมพวิเตอร์

222 กฤษฎำพงศ์ รำษฎรส์มภพ วทิยำกำรคอมพวิเตอร์

223 ชโยดม พำนชิเจรญิ วทิยำกำรคอมพวิเตอร์

224 ชตุกิำญจน์ แสงแกว้ วทิยำกำรคอมพวิเตอร์
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225 ฐติโิชติ บญุประกอบ วทิยำกำรคอมพวิเตอร์

226 ณัฐนนท์ เอือ้อนันตก์ลุ วทิยำกำรคอมพวิเตอร์

227 ถริวชิ ภญิโญยำง วทิยำกำรคอมพวิเตอร์

228 ธรฐริวชิญ์ จันทรช์ะรำ วทิยำกำรคอมพวิเตอร์

229 ธรรธร จงสกลุ วทิยำกำรคอมพวิเตอร์

230 ธัญสริิ ศรสีงูเนนิ วทิยำกำรคอมพวิเตอร์

231 ธำรติำ วรรธนำภำ วทิยำกำรคอมพวิเตอร์

232 พัชรพล อฐันำค วทิยำกำรคอมพวิเตอร์

233 ภวูสุ ชมูณี วทิยำกำรคอมพวิเตอร์

234 รัชกวี ศรวีงศพ์นำเวศ วทิยำกำรคอมพวิเตอร์

235 วรภัทร อศัวธงชัย วทิยำกำรคอมพวิเตอร์

236 ศภุวชิณ์ กลอ่มประเสรฐิ วทิยำกำรคอมพวิเตอร์

237 สรณ์พัฒน์ อ ำ่เทีย่งธรรม วทิยำกำรคอมพวิเตอร์

238 สริภพ เอีย่มละออ วทิยำกำรคอมพวิเตอร์

239 อทิธกิร ทองวงศล์ำภ วทิยำกำรคอมพวิเตอร์

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

ล ำดับ สำขำวชิำ/หลักสตูร

1 เจษฎำ ใยยั่งยนื เทคโนโลยสีำรสนเทศ

2 เพ็ญพชิชำ บรบิรูณ์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

3 โชตพัิฒน์ บำงหลวงหรัิณย์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

4 ไตรสทิธิ์ ปรำงแกว้ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

5 กอ้งภพ นวลสนัเทยีะ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

6 กนัตวชิญ์ จองกฤษ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

7 กำนตส์ริ ิ พงษ์ศยิำนุวัฒน์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

8 กติตพิจน์ กจิสภุำพศริกิลุ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

9 กลุนษิฐ์ จงูำม เทคโนโลยสีำรสนเทศ

10 คณำกำนต์ ศรสีมบรูณ์สขุ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

11 ฉัตรนิ รักษำ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

12 ชนะพล ชืน่ชวูทิย์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

13 ชนกิำ ปรชีำพลกลุ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

14 ชนสิรำ วัชรพรกลุ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

15 ชมพนุูช ไตรสนิธ์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

16 ชัชชนนท์ แกว้สขุโข เทคโนโลยสีำรสนเทศ

17 ชำครติ ดสิกลุ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

18 ชนิำธปิ จันทรพ์งษ์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

19 ชตุมิำ ณะแกว้ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

20 ณฐนน หำญชนะ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

21 ณภัทร องัธนำกลุ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

22 ณัฐณชิำ โลห่ช์ำวนำ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

23 ณัฐดนัย วัฒพฤตไิพศำล เทคโนโลยสีำรสนเทศ

24 ณัฐธดิำ เปลง่ข ำ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

25 ณัฐพงษ์ ไวยจรี เทคโนโลยสีำรสนเทศ

26 ณัฐพัชร์ บัวค ำโคตร์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

27 ณัฐภัทร วัฒนพทัิกษ์พงศ์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

28 ณัฐรนิทร์ ทรัพยส์มบรูณ์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

29 ณัฐวทิ ฤทธเิดช เทคโนโลยสีำรสนเทศ

30 ธนเดช แซฉ่ั่ว เทคโนโลยสีำรสนเทศ
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31 ธนโชติ ลหีลำ้นอ้ย เทคโนโลยสีำรสนเทศ

32 ธนกฤต สภุำพ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

33 ธนดล พะโรศลิป์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

34 ธนัชพร รัศมสีรุยิะ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

35 ธรรมนูญ มงคล เทคโนโลยสีำรสนเทศ

36 ธรีวรี์ ฐติวิัฒนำกรศริิ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

37 ธรีะภัทร วชิมุำ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

38 นพณัฐ ค ำเมอืง เทคโนโลยสีำรสนเทศ

39 นรศิ พงษ์พทัิกษ์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

40 บำรเมษฐ สำยจันยรู เทคโนโลยสีำรสนเทศ

41 บษุยมำส อวะภำค เทคโนโลยสีำรสนเทศ

42 ปรัชญำ ดอกบัว เทคโนโลยสีำรสนเทศ

43 ปรัตถกร สงิหว์เิศษ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

44 ปรนิทร พชิติสกลุเดช เทคโนโลยสีำรสนเทศ

45 ปรณีำภัสร์ พุม่เจรญิ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

46 ปำวณีำ ตันตสิริสิมบรูณ์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

47 ปิยะเชษฐ์ โตเทศ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

48 พรไพศำล ยงัทรัพย์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

49 พสธุำ จันทรม์ณี เทคโนโลยสีำรสนเทศ

50 พัชรพล ศำศวัตเตชะ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

51 พติรพบิลู เรอืนเย็น เทคโนโลยสีำรสนเทศ

52 พทิวัท นุชคง เทคโนโลยสีำรสนเทศ

53 พรีดนย์ พึง่พงษ์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

54 ภำณุเดช ตลุำธำร เทคโนโลยสีำรสนเทศ

55 ภำณุพงศ์ แกว้ค ำ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

56 ภำธร วัฒนป์ระกำยรัตน์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

57 ภำสกร คณุพสิทุธิ์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

58 ภชูชิย์ กลุสทุธิ์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

59 ยมลพร เชดิบ ำรงุ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

60 ยศนันทน์ กลัดแขก เทคโนโลยสีำรสนเทศ

61 รพพัีฒ โอมำก เทคโนโลยสีำรสนเทศ

62 รมติำ แพสถติถำวร เทคโนโลยสีำรสนเทศ

63 รำมกร วงศจั์นทร์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

64 วงศพัทธ์ อศัววงศำนนท์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

65 วรเมธ ยทุธเลศิ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

66 วรณัน วำรปีระเสรฐิ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

67 วรีะวัฒน์ บญุธรรม เทคโนโลยสีำรสนเทศ

68 ศรัณย์ เชดิวงศต์ระกลู เทคโนโลยสีำรสนเทศ

69 ศรำวธุ อนุำรัตน์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

70 ศริชิัย ทววีัฒนะกจิบวร เทคโนโลยสีำรสนเทศ

71 สมชัย จงรำเชนทร์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

72 สรรคธ์กรณ์ วงศศ์ริภิำ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

73 สณัฐติำ กระจำ่งวงศไ์พศำล เทคโนโลยสีำรสนเทศ

74 อธชิำติ ชศูรี เทคโนโลยสีำรสนเทศ

75 อนัญญำ จนิำพงศ์ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

76 องิควัฒน์ ขนัสนัเทยีะ เทคโนโลยสีำรสนเทศ

77 อสิระพงษ์ วัชรประทปี เทคโนโลยสีำรสนเทศ

78 ณภัทร พลูทรัพย์ เทคโนโลยสีำรสนเทศทำงธรุกจิ (หลักสตูรนำนำชำต)ิ

79 นติิ โกสเุตำ้ เทคโนโลยสีำรสนเทศทำงธรุกจิ (หลักสตูรนำนำชำต)ิ
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80 ปฏภิำณ ปำนมี เทคโนโลยสีำรสนเทศทำงธรุกจิ (หลักสตูรนำนำชำต)ิ

81 พงศธร ตัง้คณำกลุ เทคโนโลยสีำรสนเทศทำงธรุกจิ (หลักสตูรนำนำชำต)ิ

82 พชรพล ไมเ้ลือ้ย เทคโนโลยสีำรสนเทศทำงธรุกจิ (หลักสตูรนำนำชำต)ิ

83 อำทติยำ ใกลรุ้ง่ เทคโนโลยสีำรสนเทศทำงธรุกจิ (หลักสตูรนำนำชำต)ิ

84 กษิดิภ์มีชำต ศรสีมัฤทธิ์ วทิยำกำรขอ้มลูและกำรวเิครำะหเ์ชงิธรุกจิ

85 กลัยกร วัชรรัตนำกลุ วทิยำกำรขอ้มลูและกำรวเิครำะหเ์ชงิธรุกจิ

86 กำนตส์นิี ไพศำลจริศักดิ์ วทิยำกำรขอ้มลูและกำรวเิครำะหเ์ชงิธรุกจิ

87 จริพันธุ์ ซอวรำพันธุ์ วทิยำกำรขอ้มลูและกำรวเิครำะหเ์ชงิธรุกจิ

88 ธนธรณ์ หอมชติ วทิยำกำรขอ้มลูและกำรวเิครำะหเ์ชงิธรุกจิ

89 ธนภัทร ธรีรัตตัญญู วทิยำกำรขอ้มลูและกำรวเิครำะหเ์ชงิธรุกจิ

90 นพวชิญ์ สทุธวิเิชยีรโชติ วทิยำกำรขอ้มลูและกำรวเิครำะหเ์ชงิธรุกจิ

91 อษัฎำวธุ อำรี วทิยำกำรขอ้มลูและกำรวเิครำะหเ์ชงิธรุกจิ

คณะอตุสาหกรรมอาหาร

ล ำดับ สำขำวชิำ/หลักสตูร

1 กำนตร์วี จรัสนพรัตน์ วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยกีำรอำหำร

2 จริำพัชร รักไรก่ลำง วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยกีำรอำหำร

3 ทพิย์ เหล็กเพชร วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยกีำรอำหำร

4 ธนำกร เวยีงสมทุร วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยกีำรอำหำร

5 นพณัฐำ เศรษฐพรนรำ วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยกีำรอำหำร

6 นรวัชร สำรจันทร์ วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยกีำรอำหำร

7 วริทิธิพ์ล ศริจิรยิวัตร วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยกีำรอำหำร

8 สหฤษฎ์ ชดุชลำมำศ วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยกีำรอำหำร

9 สพุชิฌำย์ นทพีทัิกษ์ วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยกีำรอำหำร

10 เกรกิชัย พวงมำลำ เทคโนโลยกีำรหมกัในอตุสำหกรรมอำหำร

11 กมลชนก สนัุนทพงศศ์ักดิ์ เทคโนโลยกีำรหมกัในอตุสำหกรรมอำหำร

12 กญัญำณัฐ เทยีนหอม เทคโนโลยกีำรหมกัในอตุสำหกรรมอำหำร

13 จริพรรณ ภจูำ่พล เทคโนโลยกีำรหมกัในอตุสำหกรรมอำหำร

14 จฬุำลักษณ์ ณะกนัฑ์ เทคโนโลยกีำรหมกัในอตุสำหกรรมอำหำร

15 ชตุมิำ ภงูำม เทคโนโลยกีำรหมกัในอตุสำหกรรมอำหำร

16 ชตุรัิตน์ องพธุซำ เทคโนโลยกีำรหมกัในอตุสำหกรรมอำหำร

17 ณัฐกมล สำระรัตน์ เทคโนโลยกีำรหมกัในอตุสำหกรรมอำหำร

18 ณัฐชยำ จริะชัยประสทิธิ เทคโนโลยกีำรหมกัในอตุสำหกรรมอำหำร

19 ณัฐรัณพมิพ์ เอนกลำภำกจิ เทคโนโลยกีำรหมกัในอตุสำหกรรมอำหำร

20 ทักษอร ธรรมนำม เทคโนโลยกีำรหมกัในอตุสำหกรรมอำหำร

21 ทพิรัตน์ กอประเสรฐิสดุ เทคโนโลยกีำรหมกัในอตุสำหกรรมอำหำร

22 ธนำนันท์ คงขวัญ เทคโนโลยกีำรหมกัในอตุสำหกรรมอำหำร

23 นรศิ ชุม่ออ่ง เทคโนโลยกีำรหมกัในอตุสำหกรรมอำหำร

24 นริชำ อดุมพรวรัิตน์ เทคโนโลยกีำรหมกัในอตุสำหกรรมอำหำร

25 บรูณพันธ์ จันทรำรักษ์ เทคโนโลยกีำรหมกัในอตุสำหกรรมอำหำร

26 ปำรวัณ ปำนเทพ เทคโนโลยกีำรหมกัในอตุสำหกรรมอำหำร

27 ปำรชิำต เบ็ญจกลุ เทคโนโลยกีำรหมกัในอตุสำหกรรมอำหำร

28 พรรณษำ หงษ์มณี เทคโนโลยกีำรหมกัในอตุสำหกรรมอำหำร

29 พรสวรรค์ พรมสอน เทคโนโลยกีำรหมกัในอตุสำหกรรมอำหำร

30 พัชญำ โอษฐนอ้ย เทคโนโลยกีำรหมกัในอตุสำหกรรมอำหำร

31 พัชรพล สหีำวัฒน์ เทคโนโลยกีำรหมกัในอตุสำหกรรมอำหำร

32 ภมูนิทร์ บญุมำ เทคโนโลยกีำรหมกัในอตุสำหกรรมอำหำร

33 ภมูภัิทร หมืน่สวัสดิ์ เทคโนโลยกีำรหมกัในอตุสำหกรรมอำหำร
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34 รัตตกิำล ตำคะเร็ง เทคโนโลยกีำรหมกัในอตุสำหกรรมอำหำร

35 วณชิยำ ศรชีัยญำ เทคโนโลยกีำรหมกัในอตุสำหกรรมอำหำร

36 วรนิทร อนันตวรำนนท์ เทคโนโลยกีำรหมกัในอตุสำหกรรมอำหำร

37 วศิรตุ มณัยำนนท์ เทคโนโลยกีำรหมกัในอตุสำหกรรมอำหำร

38 สหรัถ บัณฑรวรรณ เทคโนโลยกีำรหมกัในอตุสำหกรรมอำหำร

39 โมไนย เงนิศรทีอง วศิวกรรมแปรรปูอำหำร

40 กำนดำภร จรญูแสง วศิวกรรมแปรรปูอำหำร

41 จันทมิำ แกว้เจรญิ วศิวกรรมแปรรปูอำหำร

42 จรัิฏฐ์ กลิน่จงกล วศิวกรรมแปรรปูอำหำร

43 จริำยุ แพงหอ่พำน วศิวกรรมแปรรปูอำหำร

44 ชัชรยี์ เมฆจรัสวทิย์ วศิวกรรมแปรรปูอำหำร

45 ชตุกิำญจน์ โอภำสวรกจิกลุ วศิวกรรมแปรรปูอำหำร

46 ฐติรัิตน์ ธรรมรัตโนทัย วศิวกรรมแปรรปูอำหำร

47 ณชิชำ พรหมเจรญิ วศิวกรรมแปรรปูอำหำร

48 นภัสสร สงัขพั์นธ์ วศิวกรรมแปรรปูอำหำร

49 ปรัญชัย ทองหยบิ วศิวกรรมแปรรปูอำหำร

50 ปำรำเมศ ยอดวลิัย วศิวกรรมแปรรปูอำหำร

51 ปิยะธดิำ ดำเดเลำะ วศิวกรรมแปรรปูอำหำร

52 ภธูเนศ เจรญิตำม วศิวกรรมแปรรปูอำหำร

53 ภรูนิทร์ ศโิรรัตนกลุ วศิวกรรมแปรรปูอำหำร

54 อรรถพล ปำนทำ่ไข่ วศิวกรรมแปรรปูอำหำร

55 อำรยีำ พทุธผิล วศิวกรรมแปรรปูอำหำร

56 อนิทริำ ฟักศรี วศิวกรรมแปรรปูอำหำร

คณะการบรหิารและจดัการ

ล ำดับ สำขำวชิำ/หลักสตูร

1 เบญญำภำ ศริวิันนำ บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

2 แพรวประกำย สำยส ำรำญ บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

3 กรวรรณ เบำ้เจรญิ บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

4 กำรทองคุม้ สรำญฤทธชิัย บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

5 กรีนนท์ ปำขนั บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

6 คณศิร ไกรกรงุ บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

7 ชัยณรงค์ ศรเีจรญิ บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

8 ฐดิำพร มั่นศักดิ์ บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

9 ฐติ ิ กองแกว้ บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

10 ณัฏฐชญำ สกลุกติตมิศักดิ์ บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

11 ณัฏฐำพร อฉัรยิะศลิป์ บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

12 ณัฐภมูิ เดชำภัทรำพร บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

13 ตตยิำ ศรบีญุมำ บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

14 ตรัย เหลอืงออ่น บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

15 ธัญพชิชำ เอีย่มดี บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

16 นรภัทร แซซ่ี่ บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

17 นัญวำ กำพลอย บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

18 น ้ำหนึง่ คลำ้ยเกตุ บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

19 นศิำชล วรทัศนพ์ำณชิย์ บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

20 ปณำลี เคนรัง บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

21 ปณติำ เพชรำภรณ์ บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

22 ปรำชญ์ แกว้แชม่ บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

ชือ่-นำมสกลุ
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23 พนดิำ ปรำบใหญ่ บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

24 พสษิฐ์ ตันโกศล บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

25 พันวรรษำ บญุหวำน บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

26 พัรวญิช์ วรนชิอคัรนันท์ บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

27 ภรษิำ มงคลชำตไิทย บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

28 ภัคจริำ เลศิเสรพัีฒนกลุ บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

29 ภัทรจำรนิ สธุนเสวี บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

30 ภัทรพร ศรสีบุรรณ์ บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

31 ภำสวี จงเจรญิพรชัย บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

32 รวษิฎำ ศรสีโุข บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

33 รังสมินัตุ์ เพชรประพันธ์ บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

34 รัชชำนนท์ มณเฑยีร บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

35 รัชชำนนท์ คลำ้ยวงษ์ บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

36 รัตนำภรณ์ ผูด้ ี บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

37 ลักขนำ แซจ่งึ บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

38 ลักษณำ ตกุชแูสง บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

39 วรวรรธน์ กฤดธ ำรง บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

40 วรำลี พงษ์พทัิกษ์ บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

41 ศศกิำนต์ ศกึพำยพั บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

42 ศภุำกร อรรถเลขำศักดิ์ บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

43 สหัตถช์ัย ศริเิขตกจิ บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

44 สภุำวดิำ ชัยชนะโยธนิวัชร บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

45 อำรตี มะแกว้ บรหิำรธรุกจิบัณฑติ 

46 เขสรำ เรอืงฉำย เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

47 กรณ์สวิรรณ ชว่ยชำติ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

48 กรพนิธุ์ ชำ้งศรี เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

49 กญัญำภัค นำมโสม เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

50 กนัตชิำ เงยวจิติร เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

51 คณำวศิว์ บำรมพีทิยำธรณ์ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

52 จริำพัชร กศุล เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

53 จริำยุ แกลว้กลำ้ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

54 จฑุำมำศ สำรดิี เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

55 จฑุำรัตน์ หรจัุนทร์ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

56 ชนภิำ สบีัวคอ้ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

57 ชัชพงศ์ แฉลม้วำรี เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

58 ชัยชำญ ดลุระรัมย์ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

59 ชัยธวัช มโนพัศธนำภำ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

60 ซำมมียี์ เดะแอ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

61 ณฐนนท์ เล็กศริรัิมย์ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

62 ณัฏฐ์ แสงทววีรรณ์ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

63 ณัฏฐช์ำนันท์ วงษ์บดุตะ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

64 ณัฐกติติ์ สทุธศิรำนันท์ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

65 ณัฐธดิำ สวัสดวิงศ์ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

66 ณัฐวดี ระบำยศรี เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

67 ณชิกำนต์ แกว้ยอดลำ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

68 ทรรศพล ธรีนติพัินธ์ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

69 ทักษวดี ชลคงคำ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

70 ทพิยำภรณ์ ศรตีำ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

71 ธนกฤต แจง้จันทร์ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร
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72 ธนภัทร เชดิไชยพงษ์ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

73 ธนัชชำ สวำทสขุ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

74 ธรำพงษ์ เชือ้สขุ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

75 ธัญญว์รำ แสงงำม เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

76 ธันยชนก สคุนธพล เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

77 ธันยช์นก เพยีรไพศำลลขิติ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

78 ธรีธ์วัช สงัขป์ระสทิธิ์ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

79 นภดล ฮวง เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

80 นันทชิำ พรสมบัตร เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

81 นัสมี มะมงิ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

82 ปฏภิำณ ตอ่เทยีนชัย เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

83 ปณต ตัณฑไ์พบลูย์ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

84 ปณีตำ ยิม้มำก เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

85 ปพชิญำ ขนันแข็ง เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

86 ปภำวรนิท์ บญุญำพทัิกษ์ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

87 ปรำรถนำ เกตวุงษ์ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

88 ปรยิำกร ธำรำสนัตสิขุ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

89 พรรษมนต์ เอกอคัรรุง่ศลิป์ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

90 พลพล ศรพีรหม เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

91 พลอยสวย องักำบ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

92 พวงมณี สเีผอืก เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

93 พัฒรเศรษฐ์ ปัญญำศภุโชติ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

94 พันธเ์กยีรติ ศรสีนัต์ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

95 พชิญส์นิี จันทรเ์ขยีว เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

96 พชิญำกร คนบญุ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

97 พชิญำรัตน์ ถิน่เกดิ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

98 พมิพศิำ ชจูติ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

99 พรีพัฒน์ เทศกลุ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

100 ภรพมิล โวหำญคลอ่ง เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

101 ภวศิ บญุกระพอื เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

102 ภัทรชัย รศมนตรี เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

103 ภัทรนันท์ บ ำรงุจติ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

104 ภัทรพร พำนชิวัฒนำ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

105 ภัทรวดี สดุประเสรฐิ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

106 ภัทรวฒุิ กมลประเสรฐิสขุ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

107 ภำณุวชิญ์ แป้นนอ้ย เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

108 ภำนุพันธ์ ทองนวคณุ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

109 ภำนุวชิญ์ อนัประเสรฐิ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

110 ภำรดี เลีย้งพฤกษำ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

111 ภชูสิส์ เจรญิสนิ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

112 ภมูเิกลำ้ ธนจำรพัุฒน์ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

113 มบีญุ วัชรำเกยีรติ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

114 ระววิรรณ มั่นเพ็ชร เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

115 รัตนำวลี เมธสีกลุกำญจน์ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

116 รำเชน องอำจ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

117 วรเมธ ปินตำ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

118 วรกมล แสงสรอ้ย เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

119 วรำกร ไทยพำนชิ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

120 วันตว์สำ บัวแยม้ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร
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121 วนิทิรำ สบืชวีนิสขุ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

122 วรีคปุต์ หรัิญญำกร เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

123 ศรรำม รักเจยีม เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

124 ศักดิก์รนิทร์ มหำยศนันท์ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

125 ศริภัสสร เพ็งสำท เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

126 ศริพิร ชนิำงกรูภวิัฒน์ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

127 สทุธดิำ พลูสมบัติ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

128 สพุชิญำ บญุทอง เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

129 สภัุทร คงอไุร เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

130 สรุยีน์ภิำ จนิดำรัตน์ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

131 อดริจุน์ วัชรศริิ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

132 อตเิทพ คงเทพ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

133 อตกิำนต์ แพรก่ลุธำร เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

134 อธวิัฒน์ ปีตรังสี เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

135 อนุศษิฏ์ มจีุย้ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

136 อภญิญำ ผวิข ำ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

137 อรปรยีำ ศริวิงษ์ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

138 อกัษรำ โฉมประเสรฐิ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

139 อำทติยต์ยิำ ซอ่นคม เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

140 อำภำกมล สรุยิะพงศำกลุ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

141 อำรยีำ กองแกว้ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

142 อำรรัีตน์ จันทรพ์ลับ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

143 อสิรยี์ โกศลวริยิะกจิ เศรษฐศำสตรธ์รุกจิและกำรจัดกำร

วทิยาลยันาโนเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ลาดกระบงั

ล ำดับ สำขำวชิำ/หลักสตูร

1 เทพนรนิทร์ อดุม วศิวกรรมวัสดนุำโน

2 เอกนุชำ ยศสพุรหม วศิวกรรมวัสดนุำโน

3 กนกวรรณ วรรณสอน วศิวกรรมวัสดนุำโน

4 กติตฎิล ค ำนวนศร วศิวกรรมวัสดนุำโน

5 จักรวำลย์ ค ำพพิำกย์ วศิวกรรมวัสดนุำโน

6 จริภัทร วงษ์ประเทศ วศิวกรรมวัสดนุำโน

7 ชนัญญำ เชือ้เหรยีญทอง วศิวกรรมวัสดนุำโน

8 ชดิชนก สวุรรณโน วศิวกรรมวัสดนุำโน

9 ณกลุกำนต์ เรงิรืน่ วศิวกรรมวัสดนุำโน

10 ณัฐชนน ชำ้งยงั วศิวกรรมวัสดนุำโน

11 ดวงเจรญิ บญุดก วศิวกรรมวัสดนุำโน

12 ธนกฤต วรำธรีชำติ วศิวกรรมวัสดนุำโน

13 ธนภมูิ เล็กสกลุไชย วศิวกรรมวัสดนุำโน

14 ธนกินันท์ พันโนรำช วศิวกรรมวัสดนุำโน

15 ธรรศธรณ์ คงคะชำตื วศิวกรรมวัสดนุำโน

16 นพพร ลำยคลำ้ยดอก วศิวกรรมวัสดนุำโน

17 นพมำศ สงัขแ์กว้ วศิวกรรมวัสดนุำโน

18 นันทนำ สอนนอ้ย วศิวกรรมวัสดนุำโน

19 นันทวัฒชัย แสงทอง วศิวกรรมวัสดนุำโน

20 ปฏภิำณ ประกบัสนิ วศิวกรรมวัสดนุำโน

21 ปรำบดำ สทุธสิำ วศิวกรรมวัสดนุำโน

22 ปัณณรจุน์ พัชระภมูสิทิธิ์ วศิวกรรมวัสดนุำโน
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23 พงศรัณย์ บำ้นใหม่ วศิวกรรมวัสดนุำโน

24 พรีภำส มณีสขุเกษม วศิวกรรมวัสดนุำโน

25 ภัทรฉัตร มั่นสณัฐติ ิ วศิวกรรมวัสดนุำโน

26 ภัทรพล เข็มกลัด วศิวกรรมวัสดนุำโน

27 ภำณุพงศ์ ภมูภิูท่อง วศิวกรรมวัสดนุำโน

28 ภมูพัิฒน์ ปันกอ วศิวกรรมวัสดนุำโน

29 ภรูพัิฒน์ เพ็ชรนำดี วศิวกรรมวัสดนุำโน

30 รตกิำ แป้นหว้ย วศิวกรรมวัสดนุำโน

31 รัฐภมู ิ ร ิว้ทอง วศิวกรรมวัสดนุำโน

32 วชิยตุม์ เฮีย้นชำศรี วศิวกรรมวัสดนุำโน

33 ศศกิำนต์ จ ำปำทอง วศิวกรรมวัสดนุำโน

34 ศภุกร พทุธำนุ วศิวกรรมวัสดนุำโน

35 สญัตธิร เย็นเหลอื วศิวกรรมวัสดนุำโน

36 สกุฤตำ ประกอบธรรม วศิวกรรมวัสดนุำโน

37 สภุำวดี ภูเ่ย็น วศิวกรรมวัสดนุำโน

38 อรนุช ยนืนำน วศิวกรรมวัสดนุำโน

39 อำรญีำ ฉ ่ำมำก วศิวกรรมวัสดนุำโน

40 องิควัต สงิหค์ง วศิวกรรมวัสดนุำโน

41 อษุณี โภชนพันธ์ วศิวกรรมวัสดนุำโน

42 อวูสิ หมดัอำดัม วศิวกรรมวัสดนุำโน

43 ฮมำส บตุรแขก วศิวกรรมวัสดนุำโน

44 พรีพัฒน์ สขุเกษม Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)

วทิยาลยันวตักรรมการผลติข ัน้สงู

ล ำดับ สำขำวชิำ/หลักสตูร

1 กษำปณ์ ปังสนัเทยีะ วศิวกรรมระบบกำรผลติ

2 ณัฐชนน นำคปน วศิวกรรมระบบกำรผลติ

3 วสรัุตน์ เจรญิศลิป์ วศิวกรรมระบบกำรผลติ

4 วริชัช จติธรรมมำ วศิวกรรมระบบกำรผลติ

วทิยาลยัอตุสาหกรรมการบนินานาชาติ

ล ำดับ สำขำวชิำ/หลักสตูร

1 กณัณ์ณศิรำ หงษ์ธนวงศำ วศิวกรรมกำรบนิและนักบนิพำณชิย์

2 จฑุำมำศ ภทูองโปรง่ วศิวกรรมกำรบนิและนักบนิพำณชิย์

3 ชษิณุพงศ์ รัตนสกลุพันธุ์ วศิวกรรมกำรบนิและนักบนิพำณชิย์

4 ณชนิภัสร์ จลุบษุรำ วศิวกรรมกำรบนิและนักบนิพำณชิย์

5 ณัชชำ กจิจำธเนศ วศิวกรรมกำรบนิและนักบนิพำณชิย์

6 ณชิำภัทร คงสทุธิ์ วศิวกรรมกำรบนิและนักบนิพำณชิย์

7 ธนภัทร หมืน่ชนม์ วศิวกรรมกำรบนิและนักบนิพำณชิย์

8 มขุพล สองเมอืง วศิวกรรมกำรบนิและนักบนิพำณชิย์

9 กนกพร เกตพุพัิฒนส์กลุ กำรจัดกำรโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนำนำชำต)ิ

10 จำรรัีตน์ ขนัแดง กำรจัดกำรโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนำนำชำต)ิ

11 ชญำนนท์ อคัรวรโชติ กำรจัดกำรโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนำนำชำต)ิ

12 ชัยชนำรักษ์ ประสงคส์ขุ กำรจัดกำรโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนำนำชำต)ิ

13 ณภัทร มรีะเกตุ กำรจัดกำรโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนำนำชำต)ิ

14 ณัฐนนท์ รอดทอง กำรจัดกำรโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนำนำชำต)ิ

15 ณัฐปภัสร์ บญุเกดิ กำรจัดกำรโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนำนำชำต)ิ
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16 ธัชพล แกว้มโณ กำรจัดกำรโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนำนำชำต)ิ

17 ธติมิำ วำสนำพติรำนนท์ กำรจัดกำรโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนำนำชำต)ิ

18 นัทธมน ระจติวทิย์ กำรจัดกำรโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนำนำชำต)ิ

19 มนัสนันท์ สมญัญำนรเศรษฐ กำรจัดกำรโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนำนำชำต)ิ

20 รัตนำ สริพิทุธวณชิย์ กำรจัดกำรโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนำนำชำต)ิ

21 วรเมธ เรอืงอรำ่ม กำรจัดกำรโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนำนำชำต)ิ

วทิยาลยัวศิวกรรมสงัคตี

ล ำดับ สำขำวชิำ/หลักสตูร

1 ไชยววิัฒน์ ศรโียหะ วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

2 ธนภมูิ วงศส์งำ่ วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

3 นพรจุ เป่ียมทพิยม์นัส วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

4 วศนิชัย วกิรมเกษม วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศกัด ิ ์จงัหวดัชุมพร

ล ำดับ สำขำวชิำ/หลักสตูร

1 ณชิำนันท์ ธัญญำภรัิต วศิวกรรมเครือ่งกล ว.ชมุพร

2 ตะวันรุง่ อำจพันธ์ วศิวกรรมเครือ่งกล ว.ชมุพร

3 ธนภัทร ศำสตรศ์ริ ิ วศิวกรรมเครือ่งกล ว.ชมุพร

4 ธนภมูิ ปัญญำสยั วศิวกรรมเครือ่งกล ว.ชมุพร

5 ประกำยรัตน์ สมหมำย วศิวกรรมเครือ่งกล ว.ชมุพร

6 สริภพ บณุยะวันตัง วศิวกรรมเครือ่งกล ว.ชมุพร

7 อคัรัช ศรพีรหม์ วศิวกรรมเครือ่งกล ว.ชมุพร

8 ชษิณุพงศ์ กลัดเข็มเพชร วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกลเกษตรและอำหำร ว.ชมุพร

9 เปรมกิำ จติโภช วศิวกรรมพลังงำนทดแทนและยั่งยนื ว.ชมุพร

10 จตุภัิทร ประธำน วศิวกรรมพลังงำนทดแทนและยั่งยนื ว.ชมุพร

11 วฒุนัินท์ กมศลิป์ วศิวกรรมพลังงำนทดแทนและยั่งยนื ว.ชมุพร

12 อษุำวดี เซีย่วภู่ วศิวกรรมพลังงำนทดแทนและยั่งยนื ว.ชมุพร

13 ศรตุ ศรรัีตนไพฑรูย์ วศิวกรรมสำรสนเทศ ว.ชมุพร

14 กำนตม์ณี วำที วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ ว.ชมุพร

15 กำยสทิธิ์ อนันทกลุ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ ว.ชมุพร

16 ณัฎธชัย มว่งเปลีย่น วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ ว.ชมุพร

17 ธรพล วริยิะกจิ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ ว.ชมุพร

18 ปนัสยำ สเุหร็น วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ ว.ชมุพร

19 วัชรพล ทองขำว วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ ว.ชมุพร

20 สริรัิกษ์ ศรอีศัวนิ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ ว.ชมุพร

21 อมรำภรณ์ แพงมำลำ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ ว.ชมุพร

22 ธนภัทร ธรรมณี เทคโนโลยกีำรจัดกำรผลติพชื ว.ชมุพร

23 ชยพัทธ์ มณีชัย บรหิำรธรุกจิและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร ว.ชมุพร

24 นวพร กญุแจทอง บรหิำรธรุกจิและกำรเป็นผูป้ระกอบกำร ว.ชมุพร

ชือ่-นำมสกลุ

ชือ่-นำมสกลุ

หนำ้ที ่21 จำก 21


	1ประกาศรอบ3
	2-ข้อควรทราบ63-รอบ3-new
	3รายชื่อรอบ3

