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1 วิศวกรรมการผลิต นาย นวพล กุลภา
2 วิศวกรรมการผลิต นาย ณัฐวุฒิ ศรีประมวล
3 วิศวกรรมการผลิต นางสาว ศิรดา โตสิงห์
4 วิศวกรรมการผลิต นาย ภูริภัทร เพ็งสกุล
5 วิศวกรรมการผลิต นาย ชลันทร โฆษิตพิพัฒน์
6 วิศวกรรมการผลิต นาย กมลวิช เตโชภาส
7 วิศวกรรมการผลิต นาย ดนุเดช คงธนอุดมพร
8 วิศวกรรมการผลิต นางสาว ศุภสุตา ฐานสันโดษ
9 วิศวกรรมการผลิต นาย ธีรพงศ์ จ านงค์ธรรม
10 วิศวกรรมการผลิต นางสาว สุธาศินี เผือกเจริญ
11 วิศวกรรมการผลิต นางสาว ณัฐพิมพ์ เวฬุวาปี
12 วิศวกรรมการผลิต นาย รัตนศักด์ิ วิชัยโน
13 วิศวกรรมการผลิต นาย นราวิชญ์ นัยเนตร
14 วิศวกรรมการผลิต นางสาว อรัชญา ไกรวารี
15 วิศวกรรมการผลิต นางสาว รุ่งทิวา องอาจ
16 วิศวกรรมการผลิต นาย กฤษฎา สุวรรณมณี
17 วิศวกรรมการผลิต นาย ภัทรพล ขาวเกิด
18 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นาย ธรรศ จักษา
19 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นาย วุฒินันท์ พรรณราย
20 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นางสาว ธรัญธร กวีธนกุล
21 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นาย กิตต์ิพิพัฒน์ จริตวงษ์
22 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นาย ณัชปภพ ยะสะวุฒิ
23 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นาย กฤษฏ์ิ เถาว์ชู
24 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นาย เสริมชาติ ลีละสกุลมีเกียรติ
25 วิศวกรรมเคมี นางสาว กวิสรา โสดาวงค์
26 วิศวกรรมเคมี นางสาว นฤมล พลายแก้ว
27 วิศวกรรมเคมี นางสาว พิมพ์วลัญช์ ศรีอินทร์สุทธ์ิ
28 วิศวกรรมเคมี นางสาว อริสรา แกล้วทนงค์
29 วิศวกรรมเคมี นางสาว คนัสนันท์ ลือขจร
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30 วิศวกรรมเคมี นางสาว มาริสา ปานอ่อน
31 วิศวกรรมเคมี นางสาว ปนิดา เจริญภักด์ิ
32 วิศวกรรมเคมี นางสาว กัญญาณัฐ รัตนะไทย
33 วิศวกรรมเคมี นางสาว ปุณยวีร์ เกตุปาน
34 วิศวกรรมเคมี นาย ยศกร เกษี
35 วิศวกรรมเคมี นาย ณธน ปานพันธ์ุ
36 วิศวกรรมเคมี นางสาว ณัฐธิดา จารุขจรรัตน์
37 วิศวกรรมเคมี นางสาว ฟารีดา เถรว่อง
38 วิศวกรรมเคมี นางสาว จินตนา เชิญชม
39 วิศวกรรมเคมี นาย ยุทธชัย ศรีวารี
40 วิศวกรรมเคมี นางสาว วิจิตรา ทุงจันทร์
41 วิศวกรรมเคมี นางสาว สุธิดา หลอดทอง
42 วิศวกรรมเคมี นางสาว เมธาวี สุมาลย์มาศ
43 วิศวกรรมเคมี นาย พงศ์ธร วัฒนชัยผดุงชีพ
44 วิศวกรรมเคมี นาย ธีรสิทธิ เฮ้ียนชาศรี
45 วิศวกรรมเคมี นางสาว ภัทรพร รัตนส าเนียง
46 วิศวกรรมเคมี นางสาว สุทธิกานต์ เนียมชูช่ืน
47 วิศวกรรมเคมี นางสาว สุจิณณา ช่ืนทองค า
48 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย ภาณุวัตร ไกลทอง
49 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย ธนภน ธนานันต์กุล
50 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย วีรภัทร์ ค ายา
51 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย ศุภวัฒน์ พีระธรณิศร์
52 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย อธิป จิตปัญญา
53 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย ภัคพล ตันติธรรม
54 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย กันต์พงษ์ จรัลวรวงศ์
55 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย พันธกานต์ สารบูรณ์
56 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย นราธิป เช้ือส าราญ
57 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย ธเนศ เศรษฐพลอย
58 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย พงศกร สรวิสูตร
59 วิศวกรรมเคร่ืองกล นางสาว สรัลชนา พระพรหม
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60 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย ธัญพิสิษฐ์ ศรีสุข
61 วิศวกรรมเคร่ืองกล นางสาว ประภาศิริ ภาวะโคตร
62 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย วุสวัฒน์ ภักดีพัชรภิรมย์
63 วิศวกรรมเคร่ืองกล นางสาว นพัสสภรณ์ นกแก้ว
64 วิศวกรรมเคร่ืองกล นางสาว เกศินี อ่อนอ่ิมศรี
65 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย ภัทราวุฒ พันธ์ุเพ็ง
66 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย ศิรชัช กวกขุนทด
67 วิศวกรรมเคร่ืองกล นางสาว ณัฐกมล นันโมง
68 วิศวกรรมเคร่ืองกล นางสาว ตมิสา อมรประสิทธ์ิ
69 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย ศิวกร นาม่ิง
70 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย บรรณวิชญ์ ซ่อมสุข
71 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย สิรวิชญ์ พิพัฒน์พงศ์กุล
72 วิศวกรรมเคร่ืองกล นางสาว ณัฐฎี วุฒิเกตุ
73 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย สมิทธิ แซ่ต้ัน
74 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย ธนวัชร สายสินธ์ุ
75 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย เทคโน โพธิชัย
76 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย อดิเทพ พูนจันอัด
77 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย นรรธวัชร พิมพ์อุบล
78 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย นรรธชัย พิมพ์อุบล
79 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย ธนาณุพงศ์ เลิศวรรณศิลป์
80 วิศวกรรมเคร่ืองกล นางสาว สุพรรษา สิทธิมงคล
81 วิศวกรรมเคร่ืองกล นางสาว ปิยธิดา บุญมี
82 วิศวกรรมเคร่ืองกล นางสาว ศุทธินี เต่าแหลม
83 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย วชิรวิชญ์ สุวรรณศรี
84 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย อาจหาญ อ่อนสี
85 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย กิตติภูมิ งามทอง
86 วิศวกรรมเคร่ืองกล นางสาว เหมหงส์ สีขาว
87 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย ศิรวิชญ์ ศรีประสม
88 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย รัชพล เรือนสูง
89 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย ภูศร จิมีสิก
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90 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย จีรวัฒน์ ภู่ทับทิม
91 วิศวกรรมเคร่ืองกล นางสาว พริม เถาว์ทะวงศ์
92 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย ชยพล ตันเสถียร
93 วิศวกรรมเคร่ืองกล นางสาว กัลยรักษ์ จิตร์ชนะ
94 วิศวกรรมเคร่ืองกล นาย เก้ือกวิน อักษร
95 วิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรนานาชาติ) นาย นันธิพัฒน์ คงแสงทอง
96 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ นาย เอดาวัต ฟองจ า
97 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ นาย ธนวัฒน์ เกษมอุตสาหกิจ
98 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ นาย ณัฐนนท์ วรรณโชติ
99 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ นาย กรธวัช อินทเรืองศร
100 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน นางสาว พิมพ์ชนก เป่ียมงาม
101 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน นาย ณฐพบ สาริบุตร
102 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง/แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ นางสาว กัลยาณพิมพ์ เม่นแมน
103 วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม) นางสาว ขวัญฤดี เย็นใจเฉ่ือย
104 วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นาย สิทธวีร์ บุญเก่ิง
105 วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นาย คุณากร สันติธิรวัฒน์
106 วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นาย นิธิศ ประสงค์ผล
107 วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นาย กานต์ธรัชต์ กานตรัชต์
108 วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นาย ศุภเศรษฐ์ ชูสุข
109 วิศวกรรมโยธา นาย นันทพัทธ์ ศรีวัชระ
110 วิศวกรรมโยธา นางสาว สุริยากานต์ บุตรโคตร
111 วิศวกรรมโยธา นาย ณฐกร นาชัยดูลย์
112 วิศวกรรมโยธา นาย คณาธิป สังข์ต้อง
113 วิศวกรรมโยธา นางสาว ปภัสสร แสงบัว
114 วิศวกรรมโยธา นาย เจษฎา ดานขุนทด
115 วิศวกรรมโยธา นาย อัยรัชต์ บุญศรีอุดมสุข
116 วิศวกรรมโยธา นาย ณัฐภัค จักรีลา
117 วิศวกรรมโยธา นางสาว สรัญญา สมุทรกลิน
118 วิศวกรรมโยธา นาย เขมรักข์ ข าเลิศ
119 วิศวกรรมโยธา นาย นธี พุ่มประทุม
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120 วิศวกรรมโยธา นาย พรพิทัก สว่างอารมณ์
121 วิศวกรรมโยธา นาย ธนากร พรหมโสฬส
122 วิศวกรรมโยธา นาย ณฐพัชร์ เอิกเกริก
123 วิศวกรรมโยธา นางสาว พิมพิกา จันทะแจ่ม
124 วิศวกรรมโยธา นาย อักษรณรงค์ วงศรี
125 วิศวกรรมโยธา นางสาว จิรนันท์ สุพันธมาตย์
126 วิศวกรรมโยธา นาย ภูมิเกษม วงจันป๊อก
127 วิศวกรรมโยธา นาย ณัฐนันท์ พงษ์รัตน์
128 วิศวกรรมโยธา นาย ธนดล น าทาน
129 วิศวกรรมโยธา นางสาว อาภัสรา มากทอง
130 วิศวกรรมโยธา นางสาว ลลิตตา ชลกิจ
131 วิศวกรรมโยธา นาย ปฐมทัต พจมานพรชัย
132 วิศวกรรมโยธา นางสาว กัญญารัตน์ บุญรอด
133 วิศวกรรมโยธา นาย วิศวรรด์ิ ภูนิคม
134 วิศวกรรมโลจิสติกส์ นางสาว สุชัญญา หุ่นพานิช
135 วิศวกรรมโลจิสติกส์ นาย สมศักด์ิ แสงเทียน
136 วิศวกรรมโลจิสติกส์ นางสาว พิชชาพร ทองทา
137 วิศวกรรมโลจิสติกส์ นาย จักรทิพย์ ทองด้วง
138 วิศวกรรมโลจิสติกส์ นางสาว เบญจมาภรณ์ ปันติ
139 วิศวกรรมโลจิสติกส์ นางสาว หทัยกานต์ อนุจร
140 วิศวกรรมโลจิสติกส์ นางสาว ปรชา ฤทธ์ิส าเร็จ
141 วิศวกรรมโลจิสติกส์ นางสาว อรญา หล่อเหล่ียม
142 วิศวกรรมโลจิสติกส์ นางสาว โชติกา เรือนแป้น
143 วิศวกรรมโลจิสติกส์ นางสาว สิรภัทร ยอดคีรี
144 วิศวกรรมโลจิสติกส์ นาย นรา อินวงษ์
145 วิศวกรรมโลจิสติกส์ นางสาว ขวัญวิชญ์พา สอนแสน
146 วิศวกรรมโลจิสติกส์ นาย ศุภทิน ประเสริฐพานิช
147 วิศวกรรมโลจิสติกส์ นางสาว รพีพร คล้ายสุบรรณ์
148 วิศวกรรมวัสดุ นาย ธีรภัทร ศรีแก้ว
149 วิศวกรรมวัสดุ นางสาว วรารัตน์ ปัจจุสานนท์
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150 วิศวกรรมวัสดุ นาย วริศ พงษ์แสงสน
151 วิศวกรรมวัสดุ นาย อัครพัฒน์ วงศ์นิมิตร
152 วิศวกรรมวัสดุ นาย อภิวิชญ์ ชยาภัม
153 วิศวกรรมวัสดุ นาย ธีรสุทธ์ิ ศรีสุวรรณ์
154 วิศวกรรมวัสดุ นาย ชิษณุพงศ์ จันทร์แดง
155 วิศวกรรมวัสดุ นาย สิริวัฒน์ ภู่นคร
156 วิศวกรรมวัสดุ นาย นพวิชญ์ ลีจ้อย
157 วิศวกรรมวัสดุ นาย พุฒิเมธ สมุลไพร
158 วิศวกรรมวัสดุ นาย ภูมินทร์ ว่องไว
159 วิศวกรรมวัสดุ นางสาว ธนาภร ยุธธเลิศ
160 วิศวกรรมวัสดุ นางสาว เปรมชนก เปาอินทร์
161 วิศวกรรมวัสดุ นาย วิชา มงคลสระ
162 วิศวกรรมวัสดุ นาย ชญปัช เกิดใหม่
163 วิศวกรรมวัสดุ นางสาว เบ็ญจวรรณ ธนิกกุล
164 วิศวกรรมวัสดุ นางสาว ณัทศศิร์ ดอกกุหลาบ
165 วิศวกรรมวัสดุ นาย ธัชพล ช้ินป่ินเกลียว
166 วิศวกรรมวัสดุ นาย ศุภกฤษณ์ เงาะผล
167 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นางสาว กิตติมา กิตติสมสกุล
168 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นาย ศุภณัฐ เทียนชนะไชยา
169 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นางสาว ชนัญญา มาข า
170 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นาย ปณิธาน สัชฌุกร
171 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นาย ธีรพัฒน์ เจริญวัฒนาเลิศ
172 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นาย ณัฐภัทร งามสมพงษ์
173 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นางสาว จุฑามณี ก้อนสมบัติ
174 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นาย ศุภณัฐ สีตะโกเพชร
175 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นาย ชานน จาติเสถียร
176 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นางสาว ณัฐศิริ อยู่เจริญ
177 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นาย เอกนรินทร์ โนนบุดศรี
178 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นาย ธิติ ตุลยวรรธน์
179 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นาย ธนกฤต จันทร์สม
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180 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นาย ศุภณัฐ เสนีย์มโนมัย
181 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นาย ปิยวัฒน์ คงทน
182 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นาย ปิยะกุล สีหะพระศรี
183 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นาย กันต์พงษ์ ชยาธรธนวัฒน์
184 วิศวกรรมการบินและอวกาศ นาย ธัชพล อ่องแตง
185 วิศวกรรมการบินและอวกาศ นาย กิตติพล นิลทวีทรัพย์
186 วิศวกรรมการบินและอวกาศ นาย ยศกร พรหมนิตย์
187 วิศวกรรมการบินและอวกาศ นางสาว สิณียาภรณ์ ศุภางคะนันทน์
188 วิศวกรรมการบินและอวกาศ นางสาว กฤตธีรี แสงเมือง
189 วิศวกรรมการบินและอวกาศ นางสาว ภัทรนันท์ คะใจ
190 วิศวกรรมการบินและอวกาศ นางสาว รมณ แจ่มแจ้ง
191 วิศวกรรมการบินและอวกาศ นางสาว สุพรรษา ธานี
192 วิศวกรรมการบินและอวกาศ นาย ภูรินทร์ โปร่งนุช
193 วิศวกรรมการบินและอวกาศ นาย วรเมธ เผือกผ่อง
194 วิศวกรรมการบินและอวกาศ นาย ไกรวิชญ์ สุระ
195 วิศวกรรมการบินและอวกาศ นางสาว ภัคจิรา สุวรรณ์
196 วิศวกรรมการบินและอวกาศ นาย รณกร ยอดสุวรรณ
197 วิศวกรรมการบินและอวกาศ นางสาว ภัทรพร บุญสนอง
198 วิศวกรรมการบินและอวกาศ นางสาว เนตรชนนี มิตรเอียด
199 วิศวกรรมการบินและอวกาศ นาย ธราเทพ ถ่ินหัวเตย
200 วิศวกรรมการบินและอวกาศ นาย จักร์ภพ นิตย์เจริญ
201 วิศวกรรมการบินและอวกาศ นาย จิรัฏฐ์ ศิริวิทย์ปรีชา
202 วิศวกรรมการบินและอวกาศ นาย รัฐนันท์ รักการ
203 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว ลักษณารีย์ พุ่มประดิษฐ์
204 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย ชยพัทธ์ ทรงพิพัฒน์
205 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย ณัติรุจน์ ศรีดุสิตลักษณ์
206 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) นาย ธนชาติ กุลอัก
207 วิศวกรรมอุตสาหการ นาย เจษฎา โสภา
208 วิศวกรรมอุตสาหการ นางสาว บุณยานุช งามจ ารัส
209 วิศวกรรมอุตสาหการ นาย ภานุรุจ สุขสวรรค์
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210 วิศวกรรมอุตสาหการ นางสาว ปัทมาวดี ทับทิมนาก
211 วิศวกรรมอุตสาหการ นาย พีระณัฐ หารเห็น
212 วิศวกรรมอุตสาหการ นางสาว ณัฐชาต์ ใจอุ้มผาง
213 วิศวกรรมอุตสาหการ นางสาว พรรษนนันท์ โพธิญาณนนท์
214 วิศวกรรมอุตสาหการ นางสาว พิมพ์ชนก เพ่ิมทรัพย์
215 วิศวกรรมอุตสาหการ นางสาว ปิยธิดา แตงบุญรอด
216 วิศวกรรมอุตสาหการ นางสาว ชณิตา มาศเมฆ
217 วิศวกรรมอุตสาหการ นาย รามิล รัตนจันทร์
218 วิศวกรรมอุตสาหการ นางสาว อัญญกร จ้ีเพชร
219 วิศวกรรมเคร่ืองมือวัดและอัตโนมัติ นางสาว อิงดาว กาละจิตร
220 วิศวกรรมเคร่ืองมือวัดและอัตโนมัติ นางสาว ธิดาพร อันทนนท์
221 วิศวกรรมเคร่ืองมือวัดและอัตโนมัติ นางสาว กนกพร โรจโนภาส
222 วิศวกรรมเคร่ืองมือวัดและอัตโนมัติ นางสาว ธีรธร ขลิบเงิน
223 วิศวกรรมเคร่ืองมือวัดและอัตโนมัติ นาย ภาณุพงศ์ สังข์ศิริ
224 วิศวกรรมเคร่ืองมือวัดและอัตโนมัติ นาย ศุภกฤษฏิ สายสิณะวัฒน์
225 วิศวกรรมเคร่ืองมือวัดและอัตโนมัติ นาย กิตติพร พรหมสุริยากร
226 วิศวกรรมเคร่ืองมือวัดและอัตโนมัติ นาย เพรียวพรรษ เทพพันธ์ุ
227 วิศวกรรมเคร่ืองมือวัดและอัตโนมัติ นาย ศุภชัย เมืองยศ
228 วิศวกรรมเคร่ืองมือวัดและอัตโนมัติ นาย ภูริพัฒน์ ภูอังคะ
229 วิศวกรรมเคร่ืองมือวัดและอัตโนมัติ นาย สุประดิษฐ์ ค าสีนาค
230 วิศวกรรมเคร่ืองมือวัดและอัตโนมัติ นาย ชาฟีฮี เพชรหวล

231 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นางสาว ศิริกาญจน์ ประสพสุข
232 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นางสาว สิรภัทร ด ารงชัย
233 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นาย กฤษฎพัชร วิทย์สหมุนี
234 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นาย จิรภัทร พุ่มช่ืน
235 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นางสาว วัชรพร ศุขพร
236 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นาย ภัทรภณ ถาวรศักด์ิ
237 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นาย ญาณวัฒน์ ทาระพันธ์
238 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นางสาว นฤเนตร จิตรีเหิม

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
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239 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นาย ถวัลย์ศิล หวังสิทธิโชค
240 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นาย อรรถชัย กลัดพ่วง
241 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นาย วัชรินทร์ วะชังเงิน
242 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นาย อุกฤษฎ์ หม่ืนสีเขียว
243 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นาย สิรวิชญ์ วัฒนะ
244 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นางสาว ณัฐนลิน สีหาพล
245 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นางสาว ศศิวรรณ ทองค า
246 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นาย นฤภัททร์ ไวค า
247 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นาย ณัฐพล สีสุกใส
248 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นาย ณัฐพงศ์ จันที
249 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นางสาว ฐิติรัตน์ ก าชัยพัฒนา
250 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นางสาว ผกานิตย์ ทิพย์วงค์
251 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นางสาว นันท์นภัค นึกชอบ
252 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นาย สรวิศ สันดี
253 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นาย วรัญญู ขุริรัง
254 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นาย ธีรภัทร สีอ่อน
255 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นาย พัฒนพงษ์ โชติบุญ
256 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นาย ปรีชา ฮวดพรม
257 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นางสาว ปาณณิสรา ปานอุทัย
258 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นางสาว วราภรณ์ จันทา
259 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นาย พศวัต รอดเขียน
260 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นาย ศุภชัย โพธ์ิช่วย
261 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นางสาว นันท์นลิน โอภาสศิริกุล
262 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นาย ณัฐวีร์ สมประสงค์
263 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นาย ตะวัน เดชา
264 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นาย ธีรสิทธ์ิ ปาลพันธ์ุ
265 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นาย นพกฤษฏ์ิ โภคินธนวิสุทธ์ิ
266 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นางสาว กมลชนก ล่อใจ
267 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นางสาว จิณณพัต ระหาร
268 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นาย กู้เกียรติ พรพลประชาสิทธ์ิ
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269 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นางสาว ณัฐณิชา วุฒิจันทร์
270 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นาย ธิติวุฒิ อินทร์ทรัพย์
271 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นาย ฐิติภัทร แก้วแก่นเพชร
272 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) นาย สิระ โกมารทัต
273 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) นาย ณัชมงคล ก๋าค า
274 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) นาย ศิรเชษฐ ศิริกุล
275 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) นาย ธนกร ถ่ินหัวเตย
276 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) นาย เป่ียมศักด์ิ ทองขาว
277 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) นางสาว ปิยะสิริ ตะปูทอง
278 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) นางสาว ณัฐดาว ปานเอม
279 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) นาย ณรัฐ สัมพัทธ์พงศ์
280 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) นาย กรัณย์พล แย้มกล่ิน
281 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) นาย วุฒิชาติ ภู่พิมล
282 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) นาย ณภัทร ดีชัยรัมย์
283 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) นาย วิชัยวัฒน์ บุญดล
284 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) นางสาว กฤติยา แส้ประเสริฐสม
285 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) นาย ณัฐวุฒิ หนูผาสุข
286 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) นาย ชนะสิทธิ อะหวัง
287 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) นาย นนทพัทธ์ เสือนาค
288 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) นาย ณัฐพงษ์ ดีรักษา
289 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นาย บวร อินต๊ะวิชา
290 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นาย ปฐมพงศ์ เจริญผล
291 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นางสาว กฤตพร มอญเพ็ชร
292 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นาย อนาวิล เจริญวงศ์
293 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นางสาว จันทรัตน์ สวาฤทธิ
294 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นางสาว น้ าทิพย์ พุ่มชลิต
295 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นางสาว กฤติยา นาวาสมุทร
296 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นางสาว เกตุฤดี เข้งนุเคราะห์
297 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นาย ธนวัฒน์ จีราพัฒธนานนท์
298 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นางสาว เยาวพา ฉะพรรณรังษี
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299 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นาย นฤเบสถ์ ปักกังพลัง
300 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นาย กล้าหาญ สอาดสิน
301 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นางสาว เบญจมาภรณ์ รีพลี
302 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นางสาว ปรียาพรรณ สมใจนึก
303 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นาย ธีรภัทร อาจหาญ
304 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นาย พีระพัฒน์ คงทอง
305 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นางสาว เกวลี ทองฤทธ์ิ
306 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นาย ณภัทธ ช้างเชิงทอง
307 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นางสาว รุ่งนภา วาเรศ
308 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นาย ศักดิเทพ ประเทพ
309 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นางสาว กัลยรัตน์ คงมัยลิก
310 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นาย ธนภัทร สุริวงศ์
311 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นางสาว เนตรนภิส เครือวัลย์
312 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) นาย พงศธร ปราสาทหินพิมาย
313 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ นาย ยศสรัล กิจบ ารุง
314 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ นาย ธนกร ปัญญาภรณ์
315 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ นาย ธันวา ภมรบุตร
316 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ นาย ปองพล การสมมิตร
317 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ นาย ณัฐธาดา ลาภมี
318 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ นาย ปฎิภัส ปริวรรตสกุล
319 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ นาย ธันยธรณ์ ไชยสิริรัตนกุล
320 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ นาย สรชัย ภูพันใบ
321 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ นาย ณัฐวุฒิ ปัตตานี
322 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ นาย ดิษฐ์กรณ์ วงศ์สวาสด์ิ
323 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ นาย วิจักษณ์ บุญทรง
324 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ นาย สรณ์สิริ สารศักด์ิ
325 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ นาย ศราวุธ จันทระ
326 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ นาย สุภัทรชัย โภคภิรมย์
327 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ นาย ธนภัทร หนูนารถ
328 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ นาย ภูริณัฐ สามเค้ียม
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329 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ นาย ณภัทร โพธ์ิทอง
330 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ นาย ชยธร พูลสุข
331 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นาย วรเมธ ประเสริฐศุภกุล
332 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นางสาว คชาภรณ์ ลุนไทโย
333 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นางสาว ศศิธร กระต่ายทอง
334 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นาย ทิวพัฒน์ พนัสสุวรรณคีรี
335 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นาย ปาณัสม์ ฉันทะวิบูลย์
336 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นางสาว รสริน วงษ์ค านา
337 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นางสาว ณิชาภัทร รุ่งแสง
338 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นาย ภูมิบดินทร์ กลางประพันธ์
339 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นาย ปัญญาวุฒิ เกิดหิรัญ
340 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นาย รัชภาค วัตสุข
341 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นาย ธีรศักด์ิ แก่นไถ
342 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นาย จิรภัทร พิลึก
343 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นางสาว เบญญาภา คงหม่ืนรักษ์
344 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นาย อภินันท์ สิงห์โต
345 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นาย ภาณุพงศ์ เถาว์อ้ัน
346 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ นาย พสธร แก้วระย้า
347 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ นาย ธนภัทร ลักษณะวิมล
348 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ นาย ปุญญพัฒน์ ช่วยแก้ว
349 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ นาย ธนกฤต ภู่เช่ียวชาญวิทย์
350 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ นางสาว ชรัญญาพร อินทน์จันทน์
351 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลัง) นางสาว อินอามินห์ จันทร์ศิริ
352 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลัง) นาย จิรพล บุญเป่ียม
353 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลัง) นาย พิริยะ นัยเนตร
354 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลัง) นาย ผดุงเกียรติ ดวงวรรณะ
355 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลัง) นาย สุขสันต์ อยู่สะบาย
356 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลัง) นาย ภัทรพล อะนันต๋า
357 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลัง) นาย ศิระศักด์ิ คูณภักดี
358 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลัง) นาย ธนกฤต ประสม
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359 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลัง) นางสาว อรทัย แย้มทัศน์
360 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลัง) นางสาว ศิราพร พัดชีวา
361 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลัง) นาย ปัสส์ ปราสาทิกะพันธ์
362 วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) นาย พิทชาพงศ์ วงศ์ทุมมาลา
363 วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) นาย กิตติวัฒน์ ถนนทอง
364 วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) นางสาว นฤมล กองโสภี

365 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ นาย พชรพล มีทองค า
366 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ นาย ณัชพล ภัทรเสรี
367 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ นาย กฤษณ เอ้ือถนอม
368 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ นาย สัจพจน์ จ าปาโชติ
369 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ นาย ศราวุฒิ มะโนเย็น
370 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ นางสาว ณมลภัทร ภูจุ้ย
371 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ นาย ธนวัต สาระเวก
372 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ นางสาว ณัฐริกา วงศ์สุวรรณ์
373 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ นางสาว เภตรา บุญยณกุล
374 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ นาย ปัณณธร เสมสันต์
375 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ นาย จาฏพัจน์ จีนไทย
376 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ นางสาว อัมมารีนา หมีนสุข
377 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ นางสาว กิตติพร เขจรแข
378 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ นาย ภูมิพัฒน์ สันติสุข
379 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ นาย ณัฐชนน ภระมรทัต
380 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ นาย เอกชัย การุณรัตน์
381 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ นาย ณภัทร สงวนทรัพย์
382 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเคร่ืองมือ นาย กฤษฎา ลุนหล้า
383 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเคร่ืองมือ นาย ธนดล วิริยะภาพ
384 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเคร่ืองมือ นางสาว รุ่งฑิฆัมพร ใจห้าว
385 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเคร่ืองมือ นาย ธนกฤต ล้ิมพจนานนท์
386 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเคร่ืองมือ นาย นภัส พุ่มพวง
387 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเคร่ืองมือ นาย ณรงค์ฤทธ์ิ บุญเทิง

วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
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388 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเคร่ืองมือ นางสาว บุษยมาศ คุ้มตระกูล
389 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเคร่ืองมือ นาย ณัฏฐ์ดนัย เนตรนพรัตน์
390 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเคร่ืองมือ นาย ปดิพัทธ์ิ กล่ินสังข์
391 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเคร่ืองมือ นางสาว ภัคธีมา เหมะจันทร
392 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเคร่ืองมือ นาย ปิยะวัฒน์ ชุ่มเมืองเย็น
393 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเคร่ืองมือ นาย กิตติธัช ทุ่งวชิรกุล
394 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเคร่ืองมือ นาย ณัฐชนน ดาปาน
395 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม นาย ปฐมวงศ์ เจียรนิติธร
396 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม นางสาว กรรณ์ฑิมา สิมสะกะ
397 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม นาย ณัฐวัฒน์ ชะโกฎ
398 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม นาย ภธร ปภากิจรัตฐากร
399 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม นาย พชรพล แจ่มจ ารัส
400 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม นาย เอลียาห์ ไชยสุธรรม
401 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม นาย กวิน แก้วด า
402 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม นาย ภัทรพล อุไรรัตน์
403 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม นาย ภูเบศ ธรรมกิรติ
404 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม นาย ธีรภัทร์ แสงแก้ว
405 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม นางสาว วรรณพร ป้ันเพ็ง
406 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม นางสาว บงกช กันทะเสน
407 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม นาย ปิยชาติ กลีบกมล
408 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม นางสาว พิมพ์จุฑา ศศิพงศ์พรรณ
409 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม นาย วิฑูรย์ สุภาเดช
410 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม นาย กมลภพ สาระสันต์
411 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม นางสาว นนทิยา ธนพลปัญญากุล
412 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม นาย นพณัช วงษ์ค า
413 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม นาย ธีรภัทร ตะเภาทอง
414 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม นาย เมธัส ณ นคร
415 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม นาย พงษ์พิสุทธ์ิ เกตุพันธ์ุ
416 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม นาย ธนทัต ทศกิจ
417 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม นางสาว สุกัลฑา คล้ายมาก
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418 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม นาย ศุภณัฐ เมฆวัฒนา
419 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม นางสาว บัณฑิตา อาจเอ้ือ
420 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม นาย ปภังกร ศิลานิล
421 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม นาย ภูษณ นาควัชระ
422 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม นาย ศุภชัย ช่วยเรือง
423 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (สร้างเคร่ืองจักรกล) นางสาว พัฒทิณี ฐานประเสริฐฤทธ์ิ
424 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (สร้างเคร่ืองจักรกล) นาย ณัฐนครินทร์ มนัสโยธิน
425 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (สร้างเคร่ืองจักรกล) นาย ภูมิพัฒน์ เม่าทอง
426 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (สร้างเคร่ืองจักรกล) นาย วีรยุทธ ปิยะวงศ์รุ่งเรือง
427 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (สร้างเคร่ืองจักรกล) นาย ถิรวุฒิ ธรรมสุวรรณ
428 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (สร้างเคร่ืองจักรกล) นาย พันธวัช ภิรมศรี
429 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (สร้างเคร่ืองจักรกล) นางสาว วรพรรณ เกาะพราหมณ์
430 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (สร้างเคร่ืองจักรกล) นาย สุวีร์ธาดา สุขรวยเจริญ
431 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (สร้างเคร่ืองจักรกล) นาย ยศวินท์ ชุ่มช่ืน
432 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (สร้างเคร่ืองจักรกล) นาย ณฐกร หวังวีระ
433 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (สร้างเคร่ืองจักรกล) นางสาว กัญญ์วรา ประเสริฐ
434 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (สร้างเคร่ืองจักรกล) นางสาว จีรัชฌา เนตรเจริญ
435 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (สร้างเคร่ืองจักรกล) นาย ณัฐวุฒิ มาตจัตุรัส
436 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (สร้างเคร่ืองจักรกล) นางสาว ธนัชพร เจริญศรี
437 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (สร้างเคร่ืองจักรกล) นางสาว พัสกร จันทร
438 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (สร้างเคร่ืองจักรกล) นาย ฐิติวัฒน์ ธารหาญ
439 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (สร้างเคร่ืองจักรกล) นาย ทินภัทร สุนประโคน
440 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (สร้างเคร่ืองจักรกล) นาย ญาณกร กมลเนตร
441 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (สร้างเคร่ืองจักรกล) นาย ธนโชค สกุลรัตน์
442 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (ออกแบบฯ) นาย ปองภพ วิไลกุล
443 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (ออกแบบฯ) นาย นรภัทร ปุญญวัฒนะ
444 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (ออกแบบฯ) นาย ณัฐวุฒิ พุทธเกษร
445 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (ออกแบบฯ) นาย พัชรพล โชติวรรณ
446 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (ออกแบบฯ) นาย กิตติพงษ์ วงศ์ภูธร
447 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (ออกแบบฯ) นางสาว เพ็ญศิริ ทองหวล
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448 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (สร้างเคร่ืองจักรกล) นาย โชคเจริญ หีบเพชร
449 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (สร้างเคร่ืองจักรกล) นาย ปรีชาญาณ สุธรรมพร
450 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (สร้างเคร่ืองจักรกล) นาย ณัฐวัฒน์ อยู่คง
451 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (สร้างเคร่ืองจักรกล) นาย ไกรวิทย์ พันธ์ุจินดาวรรณ
452 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (สร้างเคร่ืองจักรกล) นาย พีรพล เยาวพักตร์
453 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (สร้างเคร่ืองจักรกล) นาย ณัฐวุฒิ พรหมพฤกษ์
454 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (ออกแบบฯ) นาย ธารา จิโรภาส
455 เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ นาย วงศธร แซ่ล้ิม
456 เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ นาย นนทวัฒน์ เกียรติวุฒิวัฒนา
457 เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ นาย รัชชานนท สามัญ
458 เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ นาย นพเก้า เถาแตงสิรภัทร
459 เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ นาย ณัฐชนน ธงจันทร์
460 เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ นาย วิศวะ ป่ินทศิริ
461 เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ นาย สิรวิชญ์ ศรีขวัญ
462 เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ นาย ศุภกฤต คงพูล
463 เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ นาย มังกร พัฒนาอุตสาหกิจ
464 เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ นาย กฤษกร ถ่ินรัศมี
465 เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ นาย เสกสรร ประทุมแก้ว
466 เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ นาย ณรงค์กร มาลิการ
467 เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ นาย สิทธิพงษ์ บัวแก้ว
468 เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ นาย เชร์ จันทร์ทอง
469 เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ นาย ภสุ พยาฆรสดุดี
470 เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ นางสาว ศิรดา อารยาพันธ์
471 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นาย ราชศักด์ิ ชมภูนุช
472 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นาย ธนดล คงเทียน
473 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นาย ณพวัฒน์ มูลม่ิง
474 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นาย ภูริ รามข า
475 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นางสาว กนกนภัทร จันทร์ค า
476 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นาย คณพล เอ่ียมสะอาด
477 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นาย จิตบุณย์ เยาวฤทธ์ิ
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478 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นาย ปฏิพล ทักษิณนรา
479 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นางสาว ณิชาภัทร ศรีชัยมัธยมผล
480 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นาย ปัญจพล ศรีวิเศษ
481 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นาย ธีร์ธวัช จันทวรรณ์
482 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นาย เจษฎา จินดาหอม
483 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นางสาว วิรัลยา มุ่งต่อบัว
484 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นาย ภูมิพศิน สุขสม
485 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นาย ชัยวัฒน์ ภาณุมาศภิญโญ
486 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นาย ณัฐวัฒน์ พงษ์ประเสริฐ
487 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นาย อรรถพล เชียงกา
488 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นาย ธนบดี เริงสมุทร
489 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นาย ภคพงศ์ สมช่ือ
490 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นาย สายฟ้า นพรัตน์
491 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นาย ธนนันท์ สุวรรณพงศ์
492 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นาย นิติธร มุสิกะไชย
493 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นาย กฤษณะ บุญมีพิพิธ
494 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นาย ธนนทร์ ยะหม่ืน
495 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง(วิศวกรรมควบคุม) นาย อานนท์ ศรีสุข
496 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง(วิศวกรรมควบคุม) นาย ณภสุ สมเสร็จ
497 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง(วิศวกรรมควบคุม) นาย ทักษ์ดนัย สังข์ศิริ
498 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง(วิศวกรรมควบคุม) นาย ธิติ สีสองห้อง
499 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง(วิศวกรรมควบคุม) นางสาว เมธาวี พรหมสุวรรณ
500 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง(วิศวกรรมควบคุม) นาย อิทธิกร คงใหม่
501 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง(วิศวกรรมควบคุม) นางสาว อารีรัตน์ จูฮุ้ง
502 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นาย สุรพัศ ฟองเพชร
503 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นาย กิตติกวิน ซ าสุรีย์
504 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นาย ธนัตนนท์ เอ่ียมพงศ์ศักดา
505 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นาย ธณวันต์ วิชาผง
506 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นาย ภาคิน สิริวนาสรรค์
507 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นางสาว รุ่งกานต์ ไชยวิเศษ
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508 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นาย ชัยกร วิภูพัฒนา
509 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นาย กฤษฎา พูลสวัสด์ิ
510 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นาย วรชิต แฉกพิมาย
511 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) นาย อรรจกร ไม้สุวรรณ
512 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย อภิญญาธร รักษาสัตย์
513 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย ชิษณุพงศ์ นพรัตนธีระวุฒิ
514 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย พสิษฐ์ อนุรักษ์ธนนนท์
515 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย กิตติธัช นุชบางเคียน
516 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย พัฒนเดช ศรีอนันต์
517 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย ณัฐภัทร กังแฮ
518 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย ธนุส แก้วมูล
519 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย ธนดล นรารักษ์
520 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย นมัสการ มาลีแก้ว
521 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย รวิชญ์พล ตรีวิเชียร
522 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย นนทวัฒน์ ผาพรม
523 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย ปรเมศษ์ ทองวิชิต
524 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย นฤเบศ เสดสี
525 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย รังสิมันต์ุ จิตระยนต์
526 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย ภาณุทัต จะรา
527 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย ทิวัตถ์ ธาราสมบัติ
528 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย เสฏฐวุฒิ ครองบุญ
529 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย พิมุก พิมเสน
530 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นางสาว วรณุช เหลืองอ่อน
531 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย สุทธิรัก ดกกลาง
532 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย พุฒิสรณ์ นาเมืองรักษ์
533 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นางสาว วรารัตน์ พ่วงแพร
534 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย ธนัท รอดประเสริฐ
535 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย กิตติภณ สายต้ังใจ
536 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย อัครินทร์ ปินป๋าน
537 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นางสาว กัลย์สุดา สอนภู
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538 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย พีรพงษ์ นาชัย
539 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย พฤฒพงศ์ ฤทธ์ิรอด
540 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย อัสนี ชูชาติ
541 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย อานนท์ ช่ืนสุข
542 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย สิรภพ มุธิโต
543 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย อภิชิต สถิรสัตยานนท์
544 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย พรมงคล ชะอุ่ม
545 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย ปาฏิโมกข์ ริมดุสิต
546 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย ณภัทร จันทร์ลาม
547 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย อรรถพล สุนทรวิภาต
548 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย ศุภกิตต์ิ หนูอ่ิม
549 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย พัชรพล พันตัน
550 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย ภัคพล ผิวผ่อง
551 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย จิรภัทร โอฬารสุวรรณชัย
552 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย ชนะชัย ฉิมแฉล้ม
553 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย ณฐพล ศึกษาพรต
554 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย ธนัท เทศเพ็ญ
555 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย จิรพจน์ เก้ือกูลศาสนกิจ
556 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย วิภูษิต คงอุดมเกียรติ
557 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย ปฐมพร ทับสกุล
558 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย พีระกานต์ โวลา
559 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย ธีรภัทร์ เทียย่ี
560 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย อนันดา หลิน
561 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย ศาสนพนธ์ หม่ืนโภค
562 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย พชรพล อินแพง
563 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นางสาว พนิตสุภา บุญแสน
564 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย ธนวัฒน์ โพธ์ิเต้ีย
565 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย คณัสนันท์ คงยศ
566 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย จูนซู คิม
567 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย คุณาทิศ กิจประสงค์
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568 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นาย สหรัถ ธนทวีธรรม
569 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย วงศธร นิลเขตร์
570 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย วิศรุต สิทธิโชค
571 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ธีรภัทร ขม้ินขาว
572 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ภัทรดนัย ยารังษี
573 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ณัฐนนท์ เพียซ้าย
574 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย อัครชัย ปรัชญาธนกุล
575 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ณัฐภัทร เพ็งบุญชู
576 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย นิธิวัฒน์ เชาวโนทัย
577 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ธนวัฒน์ ทุงจันทร์
578 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย คหบดินทร์ เล็กอุทัยพรรณ
579 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ภัทรพล เชนส้ม
580 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ชนาธิป โตชาญฉลาด
581 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ศิวณัช บงกชหทัยทัศน์
582 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย เสฏฐนันท์ แก่นสาร
583 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย วัฐวุฒิ จันทนะสุคนธ์
584 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย อธิป รอดเปรม
585 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย วิชญสิทธ์ิ ไกรกุลพาณิชย์
586 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย คณิศร กล้าสมุทร
587 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ศุภกร โห
588 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย พงษ์ศิริ เมนะคงคา
589 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ภูริช ทองเลิศ
590 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย วิศรุต วิริยะกิจ
591 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ศุภวิชญ์ ศรีนุกูล
592 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ปณต ทรัพย์ประสงค์
593 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ณัฐพงษ์ หนองนงค์
594 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ปฏิพัทธ์ิ ปราบพาล
595 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ภาคภูมิ ชมไกร
596 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย เมธัส จงม่ันจิตร
597 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย พลพัฒน์ เฉลยญาณ
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598 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ปาราเมศ ผินใหม่
599 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นางสาว ณัฐมน อินไข่
600 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย อมรเทพ ฉิมพาลี
601 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ณัฐพล พานิชย์กุล
602 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย อธิบดี สมคะเณย์
603 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ปณิธิ ฐิติกุลวานิช
604 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ศุภวัชร์ แช่มช่ืน
605 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ฐาปกรณ์ ทองดี
606 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย เมธี ว่องสวัสด์ิ
607 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย พชร ช่ืนศิริ
608 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ณเลย์ ดีนุช
609 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย สิรวิชญ์ แก้วกงพาน
610 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นางสาว ธารทิพย์ กาสุรงค์
611 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ณัฐนที ประยูรทอง
612 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย วรบรรณ สิประเสริฐ
613 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย เนติวัฒน์ บัวภา
614 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ปวรปรัชญ์ อุณารัตน์
615 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ปิยะ ผาลาด
616 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย สิรภัทร อารีกิจ
617 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย เพชรเพทาย เลิศอภิญญาวงศ์
618 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นางสาว ณัฐภัทร เลิศจรัสกุลถาวร
619 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย เจษฏากร โมทิม
620 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ภัทรพล จันทรา
621 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ชัยวัฒน์ ปานเกิด
622 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย นัฐพล อินทนุพัฒน์
623 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย อนุพงศ์ มงกุฎแก้ว
624 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ชยธร ช่วยรักษ์
625 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ขจรศักด์ิ กิตติธรกุล
626 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ชานนท์ หนูตะพง
627 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ธีรภัทร์ สงศรีจันทร์
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628 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย จักรภัทร อรรถรัฐ
629 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ถิรวัฒน์ พิมพ์โคตร์
630 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย อานนท์ ค าพู
631 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย เจตน์ เสือส่วย
632 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย พยุงศักด์ิ นิลสุข
633 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย สหรัฐ สัมฤทธ์ิ
634 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ศุภกฤต รัตนเกษตร
635 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ชนพัฒน์ ก้านทอง
636 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ธนโชติ ฐิติธนานุกิจ
637 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ธีรเมธ ชาติทองค า
638 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย อานุภาพ บุญนาค
639 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ฐานทอง แจ้งสุข
640 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย กลวัชร ช่ืนชอบ
641 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นางสาว ณิชาภัทร ด ารงค์
642 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย เทพทัต ศิริวัฒน์
643 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย จตุภูมิ ลีธนศักด์ิสกุล
644 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ธนวิชญ์ อยู่เย็น
645 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย ตราตา เลาหะพฤฒิสาร
646 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย พิชิตชัย ประมวล
647 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย พร้อมยศ ป้อมทองค า
648 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย สุปรีชา คงสุข
649 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ นาย สุภเวช แก้วเขียว
650 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย กิตติภาส พรพระแก้ว
651 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย กมล นรปิโยวาท
652 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นางสาว อิศริยาธร บุญราศรี
653 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นางสาว นิพาดา นาคข า
654 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย สุทธิพจน์ กัลยาณมิตร
655 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย พงศพัศ สิงห์ศรี
656 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย ศิรกรรจ์ วรรณเก้ือ
657 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย สัตยา ยัญจรูญ
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658 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย ภูมิพัฒน์ ค าดี
659 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย ภูษิต ทองเปรม
660 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นางสาว ลักษณาวลี สุทธิธรรม
661 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย ธนภพ น้อยขันธ์
662 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นางสาว ศุภิสรา ก่ีพิมาย
663 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย ปุญญพัฒน์ ทองค า
664 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นางสาว จินต์จุฑา ศิธรกุล
665 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย กันติชา ดวงแก้ว
666 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย สุรวัฒน์ เสนชู
667 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นางสาว ญาโณทัย ทองส่ง
668 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย นิติรัฐ อุบลรัตน์
669 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย สุทธินัย สุกนวล
670 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย ธนเดช เดชดี
671 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นางสาว จุฬารัตน์ ตันนารัตน์
672 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย อรุษ มงคลเกิด
673 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย ฉัตรมงคลชัย ทองมี
674 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย ภูริวัฒน์ เงินบ ารุง
675 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นางสาว ชนิภา พานทอง
676 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย อภิวิชญ์ ทองแสง
677 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย ศุภวิชญ์ บุตรพิถี
678 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นางสาว กฤติพร อ่อนปรางค์
679 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย ณัฐวุฒิ ข าเรืองศรี
680 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นางสาว พัชราภา ศรีสนอง
681 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย ทัตธนา ทัพบ ารุง
682 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นางสาว ณัฐวดี แสงสว่าง
683 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย โมกข์ ศุภกาญจน์
684 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย ณัฐพัชร์ นิพพานะบวรกุล
685 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย ปุญญพัฒน์ สักกามาตย์
686 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นางสาว ปานกมล วงษ์เจริญ
687 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย ณัฐวัชร ค าโพธ์ิ
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688 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย ณัฐวินท์ อินทร์ชูกุล
689 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย รุจนาท จันทร์เต็ม
690 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นางสาว ปิยพร ฉอสุวรรณชาติ
691 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย จิรายุ อุระอารีย์
692 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย อภิรักษ์ ศรีภูมิ
693 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นางสาว ปมณรัศม์ ธนบุรี
694 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย จีรยุส สงเคราะห์ธรรม
695 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นางสาว ปาณิสรา น่ิมเรือง
696 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย ศุภกร เการัมย์
697 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นางสาว ชนากานต์ รอดสมบูรณ์
698 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย พีรณัฐ สุวรรณศิลป์
699 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย ณภัทร ทับทิม
700 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย จิรภัทร โสรัจจะ
701 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย ณัฐวัตร ชูณรงค์
702 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย ภูวิศ อินทพิชัย
703 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย ชลธิศ ษัฏเสน
704 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย อภิวัฒน์ บ าเพิง
705 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย ณ ภัทร ใหม่เกตุ
706 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย สิงหเดช แซ่ล้ิม
707 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นางสาว อารดา เม่งศิริ
708 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นางสาว ณัฐนพิน บุญศรี
709 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี นาย ณัฐดนัย ขันนาค
710 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง นางสาว พรประทาน ทองสัมฤทธ์ิ
711 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง นางสาว ฐิตารีย์ โพธ์ิเกษม
712 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง นางสาว ธัญลักษณ์ เม้าอุดม
713 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง นางสาว ธนพร ทวีพูล
714 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง นางสาว ณัชชา สุขกันท์
715 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย มงคล ใหญ่ยังยา
716 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย ไชยวัฒน์ เนตรน้อย
717 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย ทรัพย์ไพศาล จันทร์หลง
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718 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย ศุภกฤต จิตรสุภาวรกุล
719 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย ธนวัฑฒ์ ป่ินทอง
720 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย ธนกฤต อันทานุวัติ
721 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย อติเทพ แซวประโคน
722 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย กมลศิริ เห็นจริง
723 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นางสาว กฤติยา พิลา
724 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย ชุติพล บุณยามระ
725 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย ธนากร แทนบุญ
726 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย จิตบุณย์ ปีตรังสี
727 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย วีรศรุต คนสุภาพ
728 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย ไตรภพ การัมย์
729 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย สายเมฆ วิชนะโภชน์
730 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย นภาพล ปุณหะกิจ
731 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย พัชรพันธ์ุ นิยมจันทร์
732 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย มนัสกร พรหมเวียง
733 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นางสาว จตุพร อวบอ้วน
734 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย ชาตรี บังแสง
735 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นางสาว ปฏิมากร กันเผือก
736 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย ชินภัทร ชูศรี
737 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย วงศธร แก่นแสง
738 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย ณัฐวุฒิ สระทองแหยม
739 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย ประดิพัทธ์ เทพพิทักษ์
740 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย พงศธร อิศรางกูร ณ อยุธยา
741 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย อธิป ไหมเหลือง
742 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย พศวัฒน์ อยู่นันท์
743 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย วิชญภาส พิลึก
744 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย ณภัทร ศิริแสง
745 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย อัศวเดช คุ้มครอง
746 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย ปาณชัย เพ็ญสุข
747 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นางสาว นัทธิกานต์ ทัศนวิรุฬห์
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748 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นางสาว อารยา วันเพชร
749 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย ภูมินทร์ พูลเพ่ิม
750 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย เดโชโดม ศาสนะสุพินธ์
751 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย อดิเทพ ไชยวาน
752 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย พุฒิพงศ์ รักษ์เจริญ
753 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย กิตติทัต ทวีวัฒน์
754 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นางสาว เกตวดี ข าภักด์ิ
755 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย วัชรพงษ์ ชะม้อย
756 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย ปิยวัฒน์ เจริญผล
757 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย พีรพัฒน์ กันหาวัน
758 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย นรวิชญ์ เจ๊ียบนา
759 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย รชต เอ๊ียะมณี
760 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย ณัฐนนท์ เผ่าชัย
761 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย ธนยศ บัวดง
762 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย อนุชิต จินดาโชติ
763 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย ฆรวิชญ์ ชูเพชร
764 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย พลธรณ์ โคตรศรี
765 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย ณัฐสิทธ์ิ แซ่โค้ว
766 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย อณัสวีร์ อาบูบากา
767 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย ณัฐพล ศักด์ิสถาพร
768 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นางสาว อาทิตยา อ่ิมสิน
769 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นาย ยศธร กล่ินผกา
770 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน นางสาว ธัญชนก สังข์น้อย
771 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม นางสาว เบญญาภา เบ็ญจะขันธ์
772 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม นาย กีรติ นุสโส
773 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม นาย ปัญจพัฒน์ พินซาย
774 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม นาย สุชาครีย์ อัมพะเศวต
775 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม นาย ภูริภัทร ค าบาง
776 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม นาย ธนารักษ์ วจนกิจไพบูลย์
777 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม นาย นันทวัฒน์ อู่ทอง
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778 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม นาย ศุภณัฐ จันตรา
779 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม นาย ปิยวัฒน์ วุฒิจันทร์
780 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม นางสาว ธัญญลักษณ์ ยุติมิตร
781 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม นาย กฤติโชติ ชัยพัฒณ
782 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ นาย ก าธน เจียมสกุลทิพย์
783 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ นาย พีระเสฐ ทวีสุข
784 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ นาย พศวัต จายะวานิช
785 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ นางสาว นุชวรา กัลยาวินัย
786 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ นาย นภดล สาคร
787 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ นาย สราวุธ สืบส่วน
788 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ นาย วีรภัทร ตรีรัตนนนท์
789 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ นางสาว มงคลรัตน์ วาดสันทัด
790 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ นาย วัชรพล จงชาณสิทโธ
791 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ นาย ไชยภพ รอดฮวบ
792 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ นางสาว จิรภิญญา ถาวร
793 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ นาย สรวิชญ์ คร้ามบุญลือ
794 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ นางสาว กาญจนธัช อิงม่ัน
795 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ นาย วิษณุวัฒน์ โสมณวัฒน์
796 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ นาย วรินทร ทองเอ็ม
797 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ นาย ณัฐดนัย นุยา
798 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ นาย ธนภัทร หนิมุสา
799 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ นาย ภุรินัฐ ชุมทอง
800 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเคร่ืองมือวัดฯ นาย เจตนิพัทธ์ ข ามีศักด์ิ
801 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเคร่ืองมือวัดฯ นาย ธีร์ชรัสม์ิ คล้ายนิล
802 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเคร่ืองมือวัดฯ นาย ชญานนท์ คล้ าสกุล
803 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเคร่ืองมือวัดฯ นาย อัฟนาน อาลีอิสเฮาะ
804 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเคร่ืองมือวัดฯ นาย กันตพัฒน์ กล่ินสุคนธ์
805 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเคร่ืองมือวัดฯ นาย ธนิสร ไวยานิกรณ์
806 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ นาย ณัฐชสรณ์ ภู่จันทร์
807 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ นาย พัทธนันท์ กิจวรรณี
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808 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม นาย ชลสิทธ์ิ ชิงภักดี
809 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม นาย ศุภสัณห์ เกษร
810 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม นางสาว สุภัชชา ผลฟักแฟง
811 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ นาย นลวัตต์ วีรสุถิระนาวิน
812 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ นาย ณัฐนนท์ นวลคล้าย
813 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ นาย นิรภัฏ จารุวาระกูล
814 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ นาย นพณัฐ ไม้พรต
815 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ นาย ศรัณวิชช์ พิบูลย์
816 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเคร่ืองมือวัดฯ นาย พิทยุตม์ ประกอบสุข
817 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต นาย กษิดิศ วิภากรวิทย์
818 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต นางสาว โยษิตา เกตุมาลา
819 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต นาย ฐิติพงศ์ พวงภูมิน
820 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต นาย สิรภพ บุญขาว
821 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต นาย จักรพันธ์ ทองธรรมสิริ
822 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต นาย ธนภัทร เหลืองวิชชเจริญ
823 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต นาย ศุทธิพัฒน์ คงรอด
824 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต นาย เจษฎาวุธ สวัสดี
825 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต นาย อดิเทพ ชมภูสวัสด์ิ
826 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต นาย ชนาภัทร ชมกล่ิน
827 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต นาย พูนศักด์ิ พนัสทรัพย์สุข
828 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต นาย วิษณุ จ่ีเทศ
829 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต นาย คงยศ สงวนแก้ว
830 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต นางสาว ภารดา สีสวาด
831 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต นาย นนทพัทธ์ สิทธิศิรประพันธ์
832 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต นาย ชาญณรงค์ วาดสูงเนิน
833 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต นาย นันทกร เขมะสิงคิ
834 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต นาย ภาคิน หล้าดี
835 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต นาย ณัชพล ขจรไพศาล
836 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต นาย ขจรยศ ชูเชิดรัตน์
837 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต นาย พศนนทน์ ธนาคมรัฐ
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838 คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาว ศุภกาญ ลักษมีโชติ
839 คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาว พศิกา สีมา
840 คณิตศาสตร์ประยุกต์ นางสาว ปาริชาติ น้อยระแหง
841 คณิตศาสตร์ประยุกต์ นาย วายุ ล้ิมสุวรรณ
842 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ นางสาว วรางคณา เอ่ียมอ าพร
843 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ นาย วิชัยวัตน์ อ่ิมสุขศิลป์
844 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ นางสาว บุษกร เช้ือตาพระ
845 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ นาย จิรกิตต์ สิทธิพฤกษ์
846 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ นางสาว ชุติมา พ่วงพงษ์
847 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ นางสาว พัทธ์ธีรา เหมือนสุทธวงค์
848 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ นาย ธนธรณ์ ธีระวุฒิ
849 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ นาย คฑาธัช ทองศรี
850 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ นาย ชัยชนะ ทุมจาน
851 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ นาย ธิติพันธ์ุ สุดป้อม
852 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ นาย อรรควัฒน์ ศรีโสภา
853 เคมีอุตสาหกรรม นางสาว มณชญา เรืองมณียา
854 เคมีอุตสาหกรรม นาย นชรินทร์ เนตรสุวรรณ
855 เคมีอุตสาหกรรม นางสาว ไพลิน งามวงศ์
856 เคมีอุตสาหกรรม นางสาว ปริยากร เหรียญทอง
857 เคมีอุตสาหกรรม นางสาว พิชชาภา บัวงาม
858 เคมีอุตสาหกรรม นาย ธนลภย์ จันทร์คณา
859 เคมีอุตสาหกรรม นางสาว บุญยานุช บัวสิงห์
860 เคมีอุตสาหกรรม นางสาว โสภิดา ประกูน
861 เคมีอุตสาหกรรม นางสาว ลักษิกา พงษ์ชาติ
862 เคมีอุตสาหกรรม นางสาว วรรณรัตน์ จีนกสิกรรม
863 เคมีอุตสาหกรรม นางสาว วลีรัตนา สุขใส
864 เคมีอุตสาหกรรม นางสาว พัชราภา เจริญมี
865 เคมีอุตสาหกรรม นางสาว มณีนภา วัฒนา
866 เคมีอุตสาหกรรม นาย ณัฐวุฒิ ชูโชติ

คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์
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867 เคมีอุตสาหกรรม นางสาว เพ็ญนภา บวบนิล
868 เคมีอุตสาหกรรม นางสาว ภาณิวรรณ โตธัญญะ
869 เคมีอุตสาหกรรม นางสาว จิรวดี คงงาม
870 เคมีอุตสาหกรรม นาย ศุภกร บัวงาม
871 เคมีอุตสาหกรรม นาย ณัฐชยา หิรัญพลกุล
872 เคมีอุตสาหกรรม นางสาว ศุภรัตน์ ได้พ่ึง
873 เคมีอุตสาหกรรม นางสาว ณิชา จันทร์ศิริ
874 เคมีอุตสาหกรรม นางสาว เจนจิรา บุญวัย
875 เคมีอุตสาหกรรม นาย นเรศ ผาสุข
876 เคมีอุตสาหกรรม นางสาว ปานลดา เหล่าช่างธน
877 เคมีอุตสาหกรรม นาย สุขเฉลิมชัย ขุนเทพ
878 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร นางสาว พิมนัชชา เลิศเพ็ญพักตร์
879 เทคโนโลยีชีวภาพ นาย วัลย์สห คุ้มครองวจี
880 เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว ชุติกาญจน์ ปิยภาณีพันธ์
881 เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว กชกร อุ่นใจดี
882 เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว ชาริสา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
883 เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว พรรณปพร อินทร์เอ่ียม
884 เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว พลอยชมพู ไกรสกุล
885 เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว นิธินัดดา กาวี
886 เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว สุนิสา เหล่ายัง
887 เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว กุนฑีรา แก้วหนู
888 เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาว มัณฑิรา แก้ววิลัย
889 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม นางสาว นันท์ชญาน์ อ้ึงชัยนิพัทธ์
890 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม นางสาว ชนิตา ภูผา
891 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม นางสาว ธีรญา วัฒนธงชัย
892 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม นาย เขมนันท์ เมืองมีศรี
893 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม นาย คณาธิป คณารัตน์
894 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม นางสาว สุพรรษา เริกกระโทก
895 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม นาย กิตติธัช รักษาริกรณ์
896 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ นางสาว ลภัสรดา รัตนวิชัย
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897 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ นางสาว ทิพวรรณ สุกกะจา
898 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ -กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม นาย นนทัช ใจบุญ
899 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ -กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม นาย ไททัศน์ ชุมเรียง
900 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ -กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ นางสาว ชนิสรา บุตรวงค์
901 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ -กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ นางสาว โจร์มาร์ บุตรหาญ
902 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ -กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ นางสาว ณัฏฐนันท์ นาคนาคา
903 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ -กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ นางสาว ภัคษิมา กฤษณะการะเกตุ
904 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ -กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ นางสาว พิมพ์มาดา รัตนวงศ์
905 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ -กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ นางสาว จิดาภา ธีระจรรยาภรณ์
906 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ -กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ นาย ปราโมทย์ เนาว์กระโทก
907 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ -กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ นางสาว เทียนแพร อิงประสาร
908 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ -กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ นางสาว ฐิติพร ช่ืนแผ้ว
909 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ -กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ นางสาว กาญจนา พนมพาณิชกุล
910 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ -กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ นางสาว พิยดา แก้วประดับ
911 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ -กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ นางสาว จุรีรัตน์ ศรีประเสริฐ
912 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ -กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ นาย พงษ์พิพัฒน์ น้อยอินทร์
913 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ -กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ นาย พงศภัค สังวรศิลป์
914 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ -กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ นางสาว ณัฐชา บุญมา
915 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ -กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ นางสาว พีรดา จันทร์นวล
916 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ -กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ นางสาว ณัฏฐ์พัชร์ บุญกาศ
917 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ -กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ นาย วสุธร อ่อนด า
918 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ -กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ นางสาว ณัฐชา อินต๊ะนาม
919 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ -กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ นางสาว ศศิธร หม่ืนประจญ
920 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ -กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ นาย ปัณณธร ไสยรัตน์
921 สถิติประยุกต์ นาย นเรนธร สารคุณ
922 สถิติประยุกต์ นาย กิจประศักด์ิ โพธ์ิน้อย
923 สถิติประยุกต์ นาย คณาธิป จันทะปัด
924 สถิติประยุกต์ นาย ธนิตธร สุคนธประทีป
925 สถิติประยุกต์ นาย ณัฐชนน สิงห์แหลม
926 สถิติประยุกต์ นางสาว ภัทรภร ทรัพย์ธัญกุล
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927 สถิติประยุกต์ นางสาว ปาริชาติ แสงสุวรรณ์
928 สถิติประยุกต์ นาย ธีรเจต เชาว์มาก
929 สถิติประยุกต์ นาย ณัฐดนัย เป่ียมสิน
930 สถิติประยุกต์ นางสาว บัญทิตา หง้าบุตร
931 สถิติประยุกต์ นาย ณัฐนนธ์ สาคร
932 สถิติประยุกต์ นาย ธีรภัทร์ บุญมี
933 สถิติประยุกต์ นาย ไชยวัฒน์ ส าเภาทอง
934 สถิติธุรกิจและการประกันภัย นางสาว บุญรัศมี แสนสวัสด์ิ
935 สถิติธุรกิจและการประกันภัย นางสาว ปภาดา จุลโมกข์
936 สถิติธุรกิจและการประกันภัย นางสาว วิมลศิริ วันพระ
937 สถิติธุรกิจและการประกันภัย นาย ทัตเทพติณณ์ ธีธัชมติมนต์
938 สถิติธุรกิจและการประกันภัย นาย พิตติกร เลิศเรืองปัญญวุฒิ
939 สถิติธุรกิจและการประกันภัย นาย พีรณัฐ โมกข์มูล
940 สถิติธุรกิจและการประกันภัย นางสาว แก้วอุบลรัศม์ิ บรรณสาร
941 สถิติธุรกิจและการประกันภัย นางสาว วิชญาพร ผ่องเกตุ
942 สถิติธุรกิจและการประกันภัย นาย ภัคพล มาเลิศ
943 สถิติธุรกิจและการประกันภัย นางสาว กัญญาณัฐ เพ็งเจริญ
944 สถิติธุรกิจและการประกันภัย นาย กิตติพัฒน์ กัณหา
945 สถิติธุรกิจและการประกันภัย นางสาว ภัคสิริ ศุขพัฒน์
946 สถิติธุรกิจและการประกันภัย นาย ภัทรพงศ์ ภัทรกวิน
947 สถิติธุรกิจและการประกันภัย นางสาว ศศิวิมล โมคศิริ
948 สถิติธุรกิจและการประกันภัย นางสาว ขวัญจิรา จังขันธ์
949 สถิติธุรกิจและการประกันภัย นาย พลาธิป หนูมูล
950 สถิติธุรกิจและการประกันภัย นาย ศักด์ิพล อุดมธรรมรักษ์
951 สถิติธุรกิจและการประกันภัย นางสาว ชนัญญา มาปุก
952 สถิติธุรกิจและการประกันภัย นาย วรพล จันทร์กรี
953 สถิติธุรกิจและการประกันภัย นางสาว ปพิชญา ชูจ า
954 นวัตกรรมและเทคโนโลยีความม่ันคง แขนงวิชาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ นาย ณัฐพล สมสุข
955 นวัตกรรมและเทคโนโลยีความม่ันคง แขนงวิชาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ นาย ณัฐกร ผ่องบุรี
956 นวัตกรรมและเทคโนโลยีความม่ันคง แขนงวิชาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ นางสาว สุจิรา สุขมูลศิริ
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957 นวัตกรรมและเทคโนโลยีความม่ันคง แขนงวิชาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ นาย เจษฎา ปุณยปรีดาพงศ์
958 นวัตกรรมและเทคโนโลยีความม่ันคง แขนงวิชาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ นางสาว ศิภาพร รงค์ทอง
959 นวัตกรรมและเทคโนโลยีความม่ันคง แขนงวิชาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ นาย ปัณณธร อัตกลับ
960 นวัตกรรมและเทคโนโลยีความม่ันคง แขนงวิชาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ นาย ธนกฤต บัวหอม
961 นวัตกรรมและเทคโนโลยีความม่ันคง แขนงวิชาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ นาย จิรภัทร พุ่มกล่อม
962 นวัตกรรมและเทคโนโลยีความม่ันคง แขนงวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ นาย ธนกฤต เมตไตร
963 นวัตกรรมและเทคโนโลยีความม่ันคง แขนงวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ นาย ศิริโชค วรรณสุข
964 นวัตกรรมและเทคโนโลยีความม่ันคง แขนงวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ นางสาว วรรณษา ทองดีนอก
965 วิทยาการคอมพิวเตอร์ นางสาว ฉัตรณภัทร์ จงเจริญ
966 วิทยาการคอมพิวเตอร์ นางสาว พิรดา เธียรเจริญสุข
967 วิทยาการคอมพิวเตอร์ นางสาว อธิชา ช้างศรี
968 วิทยาการคอมพิวเตอร์ นางสาว ชุติกาญจน์ เกตุหลิม
969 วิทยาการคอมพิวเตอร์ นาย ศุภวิชญ์ หอมแก่นจันทร์
970 วิทยาการคอมพิวเตอร์ นาย ณภัทร ริมราง
971 วิทยาการคอมพิวเตอร์ นาย พงศ์ภรณ์ แย้มประดิษฐ์
972 วิทยาการคอมพิวเตอร์ นาย วุฒิพร ทัศนา
973 วิทยาการคอมพิวเตอร์ นาย อชิรวิชญ์ บุญแต่ง
974 วิทยาการคอมพิวเตอร์ นางสาว รมย์รัมภา ช่างบุ
975 วิทยาการคอมพิวเตอร์ นางสาว ชัชฎาภรณ์ ก้องวิริยะกุล
976 วิทยาการคอมพิวเตอร์ นาย ปิยบุตร บ ารุงนา
977 วิทยาการคอมพิวเตอร์ นาย รัชชานนท์ บัวชุม
978 วิทยาการคอมพิวเตอร์ นาย ทัศว์พล จันพลโท
979 วิทยาการคอมพิวเตอร์ นาย ธนพ แสงจันทร์
980 วิทยาการคอมพิวเตอร์ นางสาว สุทธรา พรเลิศสว่างสุข
981 วิทยาการคอมพิวเตอร์ นาย อรรถพร ศึกสพ
982 วิทยาการคอมพิวเตอร์ นาย นพดล พรมเทศ
983 วิทยาการคอมพิวเตอร์ นาย ยุทธนา ทองใสพร
984 วิทยาการคอมพิวเตอร์ นาย ประดิภาส อุตทาสา
985 วิทยาการคอมพิวเตอร์ นางสาว ลัลลลิล มหาถาวร
986 วิทยาการคอมพิวเตอร์ นาย อธิชา เล็กสรรเสริญ
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987 วิทยาการคอมพิวเตอร์ นาย โมกข์ มาอาจ
988 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) นาย ปิยวัช ขันทนิเทศน์
989 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) นาย กิตติพันธ์ จิตอักษร
990 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) นางสาว เบญญาภา ฟักสวัสด์ิ
991 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) นาย ญาณวรุตม์ อ้วนเจริญ
992 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) นางสาว กาญจนา กล่ินจ าปา
993 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) นาย ชนินทร์ โฉสูงเนิน
994 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) นางสาว ชนากานต์ สุวรรณฉวี
995 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) นางสาว นารีรัตน์ โพธิ
996 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) นางสาว พรรณวรินทร์ รถทอง
997 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) นางสาว ธนิสร สมรูป
998 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) นาย สุชาครีย์ ศีลาเจริญ
999 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) นางสาว ปัฐมาพร ณ สงขลา
1000 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) นางสาว ครีมา เจริญทรัพย์
1001 วิศวกรรมชีวการแพทย์ นาย กัณตนัช ยอดจิตร์
1002 วิศวกรรมชีวการแพทย์ นาย วรชต ประเสริฐโสภา
1003 วิศวกรรมชีวการแพทย์ นางสาว ณัฐนรี จ่ันหยง
1004 วิศวกรรมชีวการแพทย์ นางสาว หิรัณยรัศมี ปานดวง
1005 วิศวกรรมชีวการแพทย์ นางสาว กีรติบุนนาค จงแคล้วโยธา
1006 วิศวกรรมชีวการแพทย์ นางสาว ธัญสุดา พุ่มพินิจ
1007 วิศวกรรมชีวการแพทย์ นางสาว สิรภัทร เอ่ียมย่ิง
1008 วิศวกรรมชีวการแพทย์ นางสาว ณัฐกมล งามข า
1009 วิศวกรรมชีวการแพทย์ นาย ธนดล โสมสิริรักษ์
1010 วิศวกรรมชีวการแพทย์ นางสาว วชิรดา อุดมเดช
1011 วิศวกรรมชีวการแพทย์ นางสาว ภาพิมล ไพจิตโรจนา
1012 วิศวกรรมชีวการแพทย์ นางสาว สุชาดา มาร์ติน
1013 วิศวกรรมชีวการแพทย์ นางสาว ญาณิศา พรหมราช
1014 วิศวกรรมชีวการแพทย์ นางสาว มาดีน่า ปะดุกา
1015 วิศวกรรมชีวการแพทย์ นางสาว พิชชาภา ด้วงสุด
1016 วิศวกรรมชีวการแพทย์ นางสาว ศุภกาญจน์ หงนิพนธ์
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1017 วิศวกรรมชีวการแพทย์ นางสาว อรปรียา แหลมเงินทวีศรี
1018 วิศวกรรมชีวการแพทย์ นาย ศุภกร อุบลจิตต์
1019 วิศวกรรมชีวการแพทย์ นางสาว ศุภลักษณ์ สมรูป
1020 วิศวกรรมชีวการแพทย์ นางสาว เปมิกา ประภากมล
1021 วิศวกรรมชีวการแพทย์ นาย พีรณัฐ บุญแต่ง
1022 วิศวกรรมชีวการแพทย์ นาย ณัชณัญช์ ผ่องศรีงามชัย
1023 วิศวกรรมชีวการแพทย์ นางสาว ฐิติรัตน์ วงศ์โสม
1024 วิศวกรรมชีวการแพทย์ นาย กฤษฏ์ิวุธ เรืองสวัสด์ิ
1025 วิศวกรรมชีวการแพทย์ นางสาว ลลิตา ชัยถาวรกิจ
1026 วิศวกรรมชีวการแพทย์ นาย โชตินรินทร์ สมอแข็ง
1027 วิศวกรรมชีวการแพทย์ นาย ศฏายุ หมู่ผ้ึง
1028 วิศวกรรมชีวการแพทย์ นาย กรรฐศร ยอดหนู
1029 วิศวกรรมชีวการแพทย์ นางสาว ชาลิมา เกิดว่ัน
1030 วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ นาย ณัฐนนท์ รวยทรัพย์
1031 วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ นาย ปัณณทัต ธนาบูรณ์
1032 วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ นาย พงศ์พิช แก้วแพรก
1033 วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ นาย ภคิณ กรพินธวางกูร
1034 วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ นาย เกรียงไกร ไกรสรสินธ์ุ
1035 วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ นาย อลงกต แจ่มจันทร์
1036 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร นางสาว ธนานุช เวชสถล

1037 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ นางสาว พัชรี ศรีค า
1038 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ นาย โสภณ ศรีเมือง
1039 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ นางสาว วลัยพร ยังอยู่
1040 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ นาย ภฤศ โพธ์ิศรี
1041 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ นางสาว ลภัสรดา ปรีชล
1042 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ นางสาว ชุติมา อินทร์ไพร
1043 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ นางสาว ศิรินภา บุญชู
1044 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นาย พัชรพล พวงมาลัย
1045 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นางสาว เพ็ญพิชญา ย้ิมวงษ์

คณะอุตสำหกรรมเกษตร
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1046 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นาย ธนกร ดวงสุวรรณ์
1047 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นางสาว ทิพปภา พวงเงิน

1048 เทคโนโลยีเคร่ืองกลและกระบวนการผลิต นาย นครินทร์ ด้วงช่ืน
1049 เทคโนโลยีเคร่ืองกลและกระบวนการผลิต นาย ณัฐชนน สมีเพ็ชร์
1050 เทคโนโลยีเคร่ืองกลและกระบวนการผลิต นาย กฤษนัย ใยบัวเอ่ียม
1051 เทคโนโลยีเคร่ืองกลและกระบวนการผลิต นาย ภาณุพงศ์ ช่างต่อ
1052 เทคโนโลยีเคร่ืองกลและกระบวนการผลิต นาย พงศธร ศิลธร
1053 เทคโนโลยีเคร่ืองกลและกระบวนการผลิต นางสาว ธารธารา สร้อยพวง
1054 เทคโนโลยีเคร่ืองกลและกระบวนการผลิต นาย ปัญจศักด์ิ เร่ืองชัยศิรโชติ
1055 เทคโนโลยีเคร่ืองกลและกระบวนการผลิต นาย วีรยุทธ วีระยุทธศิลป์
1056 เทคโนโลยีเคร่ืองกลและกระบวนการผลิต นาย ตนุภัทร์ เอ่ียมเจริญ
1057 เทคโนโลยีเคร่ืองกลและกระบวนการผลิต นาย ปฏิพัทธ์ แพงท้าว
1058 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง นาย เทียนไท สุขวิชชัย
1059 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง นางสาว ธนพร เรียบกระโทก
1060 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง นาย ณาฎมงคล ยอดเจริญ
1061 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง นาย ระพีพัฒน์ รัชโภคินสุขกุล
1062 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง นาย กรณ์ เช้ือสระคู
1063 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย กิตติภพ เพชรบุรี
1064 เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาว ธาวิณี อารักษ์
1065 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย ปฏิพัทธ์ บุญอนันต์
1066 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย วิธวัธ กระจ่างวรรณ์
1067 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย ศิรชัช ศรีเกษม
1068 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย ประติมากร ทิพย์ปัญญา
1069 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย ศุภกิตต์ิ ศรีวิลัย
1070 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย ปัณณวัฒน์ อัญชลิสังกาศ
1071 เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาว ปราณปริยา อุดง
1072 เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาว ศุภกานต์ ธรรมนาม
1073 เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาว ชลธร เสดา
1074 เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาว แพรทอง แดนเวียง

คณะเทคโนโลยีและกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
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1075 เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาว โภคทรัพย์ ลาดภูเขียว
1076 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย กายะสิทธ์ิ จารีตเสถียร
1077 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย ธนายุทธ พอสม
1078 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย วิษณุ พัฒน์สินศิริ
1079 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย ธัญธิติ ป่ินโมลี
1080 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย อดิเทพ ทูค ามี
1081 เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาว กชพร ชูขันธ์
1082 เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาว อัมพุชินี ยอดไทสง
1083 เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาว ธนิตชา จินดารา
1084 เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาว ขวัญฤทัย ช านาญกุล
1085 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย ขุณากร หอมนวล
1086 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย เมธี มุขสมบัติ
1087 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย อังกูร เพียรแก้ว
1088 เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาว จุฑารัตน์ นาราจิรารักษ์
1089 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย วิศรุต มานาค
1090 เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาว ภคพร ธรรมรักษา
1091 เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาว กัณฐิกา จันโป้
1092 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย พิทวัส ปราณี
1093 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย เลิศสิน เอาฬาร
1094 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย ปวริศร์ ไหว้พรหม
1095 เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาว ณัฐภัทร เจริญเขต
1096 เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาว วชิรญาณ์ ศรีนวล
1097 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย ชญานนท์ อารีย์
1098 เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาว ศุภิสรา ศุภเวศย์สกุล
1099 เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาว กชพรรณ ฤกษ์เจริญ
1100 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย ธนกร ฤกษ์งาม
1101 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย ณัฐวัตร พลไชย
1102 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย อภิชาติ สีสวัสด์ิ
1103 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย ศิรสิทธ์ิ เจริญผล
1104 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย วิลเล่ียม เครส



ล ำดับท่ี สำขำวิชำ ค ำน ำหน้ำช่ือ

รำยช่ือนักศึกษำท่ียืนยันสิทธ์ิ Clearing House รอบท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565
ระดับปริญญำตรี 4 ปี/ปริญญำตรี 5 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
ช่ือ-สกุล

1105 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย นนทพัทธ์ บรรลือวงศ์
1106 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย กฤตพงษ์ ชมเนตร
1107 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย กิตติการณ์ อิไว น ้าดอกไม้
1108 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย พัฒนพิศิษฐ์ ข าปากพลี
1109 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย ฐิติวัฒน์ เจริญดี
1110 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย ปรินทร สุทธิคุณ
1111 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย วัฒนชัย ชลสินธ์ุ
1112 เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาว จอยสิลิน ตัน
1113 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย ธันวา พาลี
1114 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย วีรวัฒน์ ปุมพิมาย
1115 เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาว พิมพิศา ชาวนาวงค์
1116 เทคโนโลยีสารสนเทศ นาย จิรายุ ยอดพิละ
1117 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร นางสาว บุษรารัตน์ ซ้ึงประเสริฐ
1118 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร นาย กษิดิศ มณีนิล
1119 วิศวกรรมเกษตรและอาหาร นาย ศิริบูรณ์ อนงค์พร
1120 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย นาย ยงยุทธ ชวนขุนทด
1121 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย นาย ชวาลวุฒิ อินถา
1122 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย นาย กายณภัทร สุวรรณโชติ
1123 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย นาย พัชรพล กู้สมทรัพย์
1124 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย นาย จิระพงษ์ จันทเลขา
1125 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย นาย ภวัต นาคเจือทอง
1126 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย นาย อมเรศ พรอนันต์ฤกษ์
1127 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย นาย ชนกานต์ ท้ัวสุภาพ
1128 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย นาย ฐิติวุฒน์ ไกรเทพ
1129 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย นาย ณัฐวัฒน์ พวงย่ีสุ่น
1130 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย นาย ฐิติพงษ์ ตะเพียนทอง
1131 วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ นางสาว อรพิชญา อุ้ยตระกูล
1132 วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ นาย วชิรวิทย์ นุ่มพรหม
1133 วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ นาย สหวิสาข์ สุทธิสานนท์
1134 วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ นางสาว ธนากร ฟักเขียว
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1135 วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ นางสาว ชุติกาญจน์ แดงสมสอาด
1136 วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ นางสาว พรชนิตว์ มีเพ็ง
1137 วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ นางสาว วิจิตรา อยู่หลัง
1138 วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ นาย กฤษกร ปัญญาสัย
1139 วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ นาย ชนินทร สุบุตรดี
1140 วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ นาย ปัญญา จิค า
1141 วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ นาย กันตพงศ์ ค าศรีไพร
1142 วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ นางสาว อิศริยาภรณ์ เก่งการช่าง
1143 วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ นาย สนธยา สร้างเหล็ก
1144 วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ นางสาว ปิยธิดา ฝายจะโปะ

1145 วิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว ชนกนันท์ สิงห์ใจดี
1146 วิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) นาย กฤษณ์เพชร์ สินธนะกุล
1147 วิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) นาย ศิวกร ศุภฤกษ์
1148 วิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว ธัญรดา อนุตรกุล
1149 วิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) นาย วรเมธ ปทุมสูติ
1150 วิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว สุพิชฌาย์ เล็งวัฒนากิจ
1151 วิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) นาย ธนพล พิงชัยภูมิ
1152 วิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) นาย ยุทธนา เทศทอง
1153 วิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว ณิชาพัฒน์ ไวทยธนพันธ์
1154 วิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว พิชฎาณัฏฐ์ พรหมหนู
1155 วิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) นาย ณัฐวุฒิ ขันอานันท์
1156 วิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) นาย ภานุวัฒน์ ม่ังค่ัง
1157 วิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) นางสาว ณัฐชยา ปานแย้ม
1158 วิทยาการสารสนเทศเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) นาย ชนน์ชนก จินตนะ

1159 สถาปัตยกรรม นาย กรวิน บุญนุชิต
1160 สถาปัตยกรรม นาย ภูมิแผ่นดิน เช้ือเสือน้อย
1161 สถาปัตยกรรม นางสาว พรพิมล วงษ์ดี
1162 สถาปัตยกรรม นางสาว โสภิภา เล็กน้อย

คณะสถำปัตยกรรมและกำรออกแบบ

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
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1163 สถาปัตยกรรม นาย สิทธิพร แสงอุไร
1164 สถาปัตยกรรม นางสาว ชยาภรณ์ โพธิเกษม
1165 สถาปัตยกรรม นางสาว นภชนก ประยูรโต
1166 สถาปัตยกรรม นางสาว นุศศิรา สวนแย้ม
1167 สถาปัตยกรรม นาย หัสกรณ์ ศรีใหม่
1168 สถาปัตยกรรม นาย ปรีดีพงศ์ พ่ึงญาติ
1169 สถาปัตยกรรม นางสาว วรกมล วรรณพฤกษ์
1170 สถาปัตยกรรม นาย พงศ์พิสุทธ์ิ สุกใส
1171 สถาปัตยกรรม นาย พรไพบูลย์ เทพชัยวรก าแหง
1172 สถาปัตยกรรม นางสาว ฐิติวัลค์ุ อ้วนพลี
1173 สถาปัตยกรรม นางสาว วิชญาดา มงคลชัย
1174 สถาปัตยกรรม นางสาว พรปลายฟ้า กมล
1175 สถาปัตยกรรม นางสาว ฉลองรัศม์ ลาภไชยยง
1176 สถาปัตยกรรม นางสาว ธนพร พัดกระจ่าง
1177 สถาปัตยกรรม นางสาว ปุณยวีร์ บุญทอง
1178 สถาปัตยกรรม นางสาว โชติกา นามใส
1179 สถาปัตยกรรม นาย ปวริศ มีสุข
1180 สถาปัตยกรรม นาย กฤตภาส ไตรสุรัตน์
1181 สถาปัตยกรรม นางสาว ศิริญากร นิลละออ
1182 สถาปัตยกรรม นางสาว ญาสุมินทร์ ม่วงอ่ า
1183 สถาปัตยกรรม นาย ศุภวุฒิ บรรเทิงจิตร
1184 สถาปัตยกรรม นางสาว วริศรา ฉกรรจ์ศิลป์
1185 สถาปัตยกรรม นาย ณัฐพิสิษฐ์ สุขสงวน
1186 สถาปัตยกรรม นาย ภาวัต วงค์ใหญ่
1187 สถาปัตยกรรม นาย ณกรณ์ ประชากรธัญญกิจ
1188 สถาปัตยกรรม นางสาว สุตาภัทร ประสพผล
1189 ออกแบบภายใน นางสาว สุชารัตน์ รักสุภาพ
1190 ออกแบบภายใน นาย ภูสิทธ์ิ เอกาทศ
1191 ออกแบบภายใน นาย กฤตภัฎ ทรัพย์อมรไพศาล
1192 ออกแบบภายใน นางสาว มนัสยา ชินโคตร
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1193 ออกแบบภายใน นาย ศิวกร วรนิลชัยวงศ์
1194 ออกแบบภายใน นางสาว แพรวพลอย อารีย์พงศา
1195 ออกแบบภายใน นางสาว พิมพ์พลอย ฉิมสุวรรณ
1196 ออกแบบภายใน นางสาว ธันยพร พัลลภเจริญกิจ
1197 ออกแบบภายใน นางสาว พิรญาณ์ พัฒนา
1198 ออกแบบภายใน นางสาว พัชรดา พันธิตพงษ์
1199 ออกแบบภายใน นางสาว ณัฐวรา พรหมศักด์ิ
1200 ออกแบบภายใน นางสาว สิริรัตน์ เรืองป้อม
1201 ออกแบบภายใน นาย ศุภฤกษ์ ม่วงสวย
1202 ออกแบบภายใน นาย สิรธีร์ ฤทธ์ิศักด์ิ
1203 ออกแบบภายใน นางสาว ชลลดา จิตรรังศรี
1204 ออกแบบภายใน นางสาว สุปวีณ์ ป้อมจัตุรัส
1205 ออกแบบภายใน นางสาว ณรัก ลิขิตสุขใจธรรม
1206 ออกแบบภายใน นางสาว ภูษณิศา ชินสมบูรณ์กิจ
1207 ออกแบบภายใน นางสาว จิตรลดา แช่มช่ืน
1208 ออกแบบภายใน นางสาว นลิน ประทุมศิริแสง
1209 ออกแบบภายใน นางสาว วัลยา นะราชรัมย์
1210 ออกแบบภายใน นางสาว ณัฐฐากร เรียงไธสง
1211 ออกแบบภายใน นางสาว พัชรพร จุลละศรีสวัสด์ิ
1212 ออกแบบภายใน นางสาว ปวริศา ปุสยะไพบูลย์
1213 ออกแบบภายใน นาย ฐนกร เกตุรัตน์
1214 ออกแบบภายใน นางสาว ณัฐณิชา ช้างแรงการ
1215 ออกแบบภายใน นาย โมไนย รู้หลัก
1216 ออกแบบภายใน นางสาว กิตติยากรณ์ ธรรมวงศ์
1217 ออกแบบภายใน นางสาว แก้วกัลยา โชติการณ์
1218 ออกแบบภายใน นางสาว พรปวีณ์ กองค า
1219 ออกแบบภายใน นาย ชุติพนธ์ พริกสุด
1220 ออกแบบภายใน นางสาว ปพิชญา คุมขันท์
1221 ออกแบบภายใน นางสาว สุประวีณ์ ลภัสกิตติพงศ์
1222 ออกแบบภายใน นางสาว เมทิกา พงศ์เดชาโชติ



ล ำดับท่ี สำขำวิชำ ค ำน ำหน้ำช่ือ

รำยช่ือนักศึกษำท่ียืนยันสิทธ์ิ Clearing House รอบท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565
ระดับปริญญำตรี 4 ปี/ปริญญำตรี 5 ปี

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
ช่ือ-สกุล

1223 ออกแบบภายใน นางสาว สราวดี แก้วกล้า
1224 ออกแบบภายใน นาย พลวัต เอ่ียมยอด
1225 ออกแบบภายใน นาย ศรัณย์ภัทร พิมพ์ทรัพย์
1226 ออกแบบภายใน นางสาว สรวีย์ ช านาญมนต์
1227 ออกแบบภายใน นางสาว อนันต์ดา หอมพรรณา
1228 ออกแบบภายใน นางสาว กนก วิระวงษ์นุสร
1229 ออกแบบภายใน นางสาว ธนัชชา วรปรีชา
1230 ออกแบบภายใน นางสาว ซาเนีย เซ็นเสถียร
1231 ออกแบบภายใน นางสาว นันพัฐ ลอยเกตุ
1232 ออกแบบภายใน นางสาว ธนพร ทองโยง
1233 ออกแบบภายใน นางสาว ณัฐฐาพร เจริญสลุง
1234 ออกแบบภายใน นางสาว ปุญยะวีร์ สานเลิศฒาสิริ
1235 ออกแบบภายใน นางสาว ณิชา บุญเกษม
1236 ออกแบบภายใน นางสาว ภิญญาภรณ์ ธนะภักดี
1237 ออกแบบภายใน นางสาว เปมิกา ธนประสิทธ์ิพัฒนา
1238 ออกแบบภายใน นางสาว พรณิภา ค าแก้ว
1239 ออกแบบภายใน นางสาว ปทิตตา สุภัทธร
1240 ออกแบบภายใน นางสาว ณัฏฐทิชา จันทสิงห์
1241 ออกแบบภายใน นางสาว จุฬารัตน์ ก้อนศิลา
1242 ออกแบบภายใน นางสาว ภรณ์นภัส ศรีสง่า
1243 ออกแบบภายใน นางสาว ฐิตินันท์ อวดหาญ
1244 ออกแบบภายใน นางสาว ชาดา พรหมภัทร
1245 ออกแบบภายใน นางสาว สุภสิริ ปรีดาฤทธ์ิ
1246 ออกแบบภายใน นาย วชิรวิชญ์ เมืองสาคร
1247 ออกแบบภายใน นางสาว ศุภากร ชุมเช้ือ
1248 ออกแบบภายใน นางสาว เกศิณี เขียวเจริญ
1249 ออกแบบภายใน นาย จิรโชติ แก้วสมศรี
1250 ออกแบบภายใน นางสาว นภัสวรรณ ยอดทองดี
1251 ออกแบบภายใน นางสาว จุฑามาศ แจ่มจ ารัส
1252 ออกแบบภายใน นาย เขมวัฒน์ พูลชะโก
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1253 ออกแบบภายใน นางสาว วิสุธาสินี ศรีสวัสด์ิ
1254 ออกแบบภายใน นาย ภูมิพัฒน์ กุลเศรษฐสมบัติ
1255 ออกแบบภายใน นางสาว วริศรา ศรีเวชสิน
1256 ออกแบบภายใน นางสาว พิชญา จันทร์ฉาย
1257 ออกแบบภายใน นาย ภูรัชต์ รักษ์ศรี
1258 ออกแบบภายใน นางสาว พิมพ์พจี สมเพชร
1259 ออกแบบภายใน นาย พลพล ไกรสี
1260 ออกแบบภายใน นางสาว ณิชกานต์ ตรีโพธ์ิ
1261 ออกแบบภายใน นางสาว กนิษฐนาฎ เต็มทอง
1262 ออกแบบภายใน นางสาว ชลิตา เถาว์ทวี
1263 ออกแบบภายใน นางสาว ชมพูนุช ฟังโอวาท
1264 ออกแบบภายใน นาย ณัฐพล วงษ์จ่า
1265 ออกแบบภายใน นางสาว ณัฐภัทร สีทาปาน
1266 ออกแบบภายใน นาย เตชินท์ จิตต์หาญ
1267 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ นางสาว พัลลภา มีสุขประสาน
1268 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ นาย พิสิษฐ์ อนุศักด์ิชัยกุล
1269 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ นาย นิรวิทธ์ิ อิศราวุธพงษา
1270 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ นาย วรวิช อยู่สว่าง
1271 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ นางสาว กรกนก มุ่ยแดง
1272 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ นางสาว สิรีธร ศรีจันทร์แสง
1273 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ นางสาว กัญญพัชร คชาชัย
1274 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ นางสาว อรัชพร มหาโชติ
1275 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ นางสาว นลินรัตน์ เมฆพัด
1276 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ นางสาว ปิยภรณ์ รงคนันทน์
1277 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ นางสาว พัชราภรณ์ รูปใหญ่
1278 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ นาย ด ารงพล ตนบูรณ์ทรัพย์
1279 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ นาย กิฤตภาส เอ่ียมใหญ่
1280 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ นาย วีรภัทร สิริภัทรโชติ
1281 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ นาย พิพัฒน์พล พละศักด์ิ
1282 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ นางสาว พิชชาภา ภมรจันทรมัส
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1283 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ นางสาว เกวลิน บุญสุวรรณ์
1284 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ นาย จตุรวิทย์ เจนเจริญพร
1285 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ นาย ธนดล สีสมุทร
1286 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ นาย ธนภัทร์ สีดา
1287 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ นาย ปิติพงษ์ สุขสอาด
1288 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ นางสาว ณิชาภา ชะบัวรัมย์
1289 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ นาย ปิยโชติ ศรีมุล
1290 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ นางสาว สิริยากร กรรณวัฒน์
1291 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ นาย ชยพล ทองถนอม
1292 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ นางสาว เขมิณทรา สุวพิศ
1293 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ นาย วีรภัทร อรรถชัยยะ
1294 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ นาย ธนภัทร์ เสาวคนธ์
1295 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ นาย เจศรินทร์ บินอาสัน
1296 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ นางสาว กชมน คงแย้ม
1297 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ นาย ติณณภพ หิวานันท์
1298 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ นางสาว นพรัตน์ ไทรบัวแก้ว
1299 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ นาย ธนกิตต์ิ พุทธชาติ
1300 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ นางสาว ขวัญฤทัย ธูปเทียน
1301 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ นาย ธีรศักด์ิ เตชะมนูญ
1302 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ นาย ธนภณ ทองสุทธ์ิ
1303 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ นางสาว แพรพิไล พูลสวัสด์ิ
1304 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ นางสาว กัญจนภัสร์ ละออง
1305 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ นางสาว ฑิฆัมพร เย็นศักด์ิ
1306 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ นางสาว ปภัสรินทร์ วัฒนสิริศรีกุล
1307 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ นาย จิราวัฒน์ ปฐมเอม
1308 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ นาย กันต์พงษ์ นนท์ธนวัชร์

1309 เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี นาย พีรพัศ กมลวิทย์
1310 เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี นางสาว พิมพ์วิไล เย็นสบาย
1311 เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี นางสาว สัญจิตา ผ่องผาด

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี ดูประกาศและขอปฏิบัติ สําหรับผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษา

https://www.admission.kmutnb.ac.th/announce/entrance-exam/845
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1312 เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี นางสาว กมลวรรณ์ แย้มศรวล
1313 เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี นางสาว ชญาดา บริบูรณ์
1314 เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี นางสาว สิริกร เกษรสวัสด์ิ
1315 เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี นางสาว มณีกาญจน์ มองเพ็ชร
1316 เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี นาย ธนวัชร ส ารวมจิตร์
1317 เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี นาย ชานน ภุมมาลา
1318 เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี นางสาว ปภาวรินท์ ทองรี
1319 เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี นาย สุรนาท ไชยบุตร
1320 เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี นาย ธิติวุฒิ ค ามาก
1321 เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นาย ภัทรศิลป์ บุตรจันทร์
1322 เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นาย สุทธิรักษ์ พรหมอนุมัติ
1323 เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นาย ปัณณวรรธ แย้มงาม
1324 เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นาย ชลกานต์ ข ามาก
1325 เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นาย ภูมิพัฒน์ ผางน้ าค า
1326 เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นาย วุฒิภัทร ทองสอาด
1327 เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นาย อชรุจ ศิริไตรรัตน์
1328 เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นาย รัชชานนท์ โค้วบ้วนอาน
1329 เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นาย ธนดล นะมินิล
1330 เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นาย ตะวันฉาย คงถาวร
1331 เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นาย สุรสิทธ์ิ หมวกเหล็ก
1332 เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นาย จักวาล เตชะกุล
1333 เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นาย ธนายุทธ กล่ินสังข์
1334 เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล นางสาว ลลิตา ป่ินจุลัย
1335 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง นาย วิรธัช สิงห์ป้อง
1336 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง นางสาว ภาวิณี หมัดเซ็น
1337 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง นาย สหกิจ จ าปาหอม
1338 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง นาย ปาณัสม์ ชมภูพาน
1339 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง นาย ณัฐดนัย สลับแก้ว
1340 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง นางสาว อารยา คาวีวงศ์
1341 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง นาย เจนวิทย์ กุลปิยรัฐกิตต์ิ
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1342 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง นาย บุรเศรษฐ์ วรรณเหลือง
1343 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง นาย ธนภัทร ทามแก้ว
1344 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง นาย รหัท เจริญรมย์
1345 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง นางสาว บัญฑิตา ดีพุดซา
1346 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง นางสาว ยุพารัตน์ สุขไทย
1347 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง นาย ปรัชญาวัต ปรุรัตน์
1348 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง นางสาว ดลพร ค าภากุล
1349 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง นาย สิรภพ กีรติตระกูล
1350 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง นาย ภัทรพล ทองเต็ม
1351 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง นาย ศุภชัย รักษาศิริ
1352 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง นาย ภูริณัฐ เสรีวัตตนะ
1353 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง นาย ธนพล หิรัณยรัชต์
1354 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง นาย พีระภัทร อรัญพฤกษ์
1355 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง นางสาว กมลชนก ศรีพนม
1356 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง นาย กฤษฎา สุรัฐชนานนท์
1357 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง นาย เกริกไกวัล ไชยานุพงศ์
1358 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง นาย วรท เรศมณเฑียร
1359 เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ นาย วีรภัทร สุขสุภกิจ
1360 เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ นาย ธนิสร ต๊ะวิกา
1361 เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ นางสาว กุลยา เกิดมงคล
1362 เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ นางสาว สุพรรษา จันทกาญจน์
1363 เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ นาย ภูริช มุ่ยแดง
1364 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ นาย คุณาธิป บุญทอง
1365 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ นาย สหัสชัย ฉัตรธนะพานิช
1366 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ นาย ชัยชาญ มณีวงษ์
1367 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ นาย พงศธร ขุนทอง
1368 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ นางสาว วรรณภา มาตวงษ์
1369 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ นางสาว ศรัญญา สุวรรณ์
1370 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ นาย เอกสิทธ์ิ เรืองโสม
1371 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ นาย ฐาปนพงศ์ พุ่มร้ิว
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1372 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ นาย อติกานต์ ช่วยคงคา
1373 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ นาย ธรรมจักร สมภารเพียง
1374 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ นางสาว สุวรรณี กอบสันเทียะ
1375 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ นางสาว นภัสสร ม่ังมี
1376 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ นางสาว มณฑกานต์ ย้ิมประดิษฐ์
1377 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ นางสาว ณัฐสิณี วรุตม์ธราพงศ์
1378 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ นางสาว แพรพลอย ย้ิมแย้ม
1379 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ นาย ภาคภูมิ กรอบงาม
1380 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ นาย สรยุทธ เศรษฐจ านง
1381 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ นางสาว สุชัญญา ยาน้อย
1382 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ นางสาว ธัญชนก หมู่สุข
1383 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ นาย ธีรภัทร บุญช่วยเหลือ
1384 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ นางสาว พัณธิภา ทองไชยะ
1385 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ นางสาว ลภัสนันท์ ศิลปชัยนิธิโชติ
1386 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ นางสาว เสาวลักษณ์ อ่อนปานนิล
1387 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ นาย กรวิชญ์ เถียรทอง
1388 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ นางสาว ณัฐธิดา จ่ันสังข์
1389 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ นางสาว ธนพร แจ่มจิตร
1390 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ นางสาว พัชราภรณ์ ตาล้ี
1391 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ นางสาว นฤมล เพ็งสองสี
1392 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ นาย ณภัทร แจ้งดี
1393 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ นางสาว ณัฐพร ชมช่ืน
1394 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ นางสาว ณัฐธิดา พรามจร
1395 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ นางสาว กรชนก พัดเย็นใจ
1396 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ นางสาว ญาณิศา สดมุ้ย
1397 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ นางสาว วัสนนันท์ อ านวย
1398 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ นาย เกริกเกียรติ พุ่มพวง
1399 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ นางสาว นิศานาถ ศรีเจริญ
1400 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ นาย วุฒิพงษ์ ต้ังตระกูลอดุลย์
1401 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ นาย จักรภัทร สันธนะโยธิน
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1402 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ นาย ปณวัฒน์ ดอกดวง
1403 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ นาย กฤษณพล ภูมิวะ
1404 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมโลหะการ นางสาว กุลธิดา แฝงด่านกลาง

1405 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและส่ิงแวดล้อม นางสาว กานต์ชนิตา บุญอาสา
1406 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและส่ิงแวดล้อม นางสาว ฉัตรกนก จันทมุณี
1407 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและส่ิงแวดล้อม นางสาว ณัฏฐธิดา มหาโยธิน
1408 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและส่ิงแวดล้อม นางสาว วิมล อังคณาวิศัลย์
1409 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและส่ิงแวดล้อม นางสาว ชลมาศร์ เสียงสน่ัน
1410 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและส่ิงแวดล้อม นาย ณัฐวุฒิ บุญโยธา
1411 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและส่ิงแวดล้อม นางสาว ไรวินท์ดา ดุรงค์พันธ์ุ
1412 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ นางสาว ชวัลรัตน์ ศิริพาณิชย์
1413 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ นางสาว ชนากานต์ แจ่มรัมย์
1414 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ นาย ไชยพฤกษ์ แซ่กอ
1415 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ นางสาว ชีวาพร ปาลแดน
1416 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ นางสาว กฤติกา ณีวงค์
1417 วิทยาการข้อมูลและการค านวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม นางสาว ชนาธินาถ บุญเย่ียม
1418 วิทยาการข้อมูลและการค านวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม นางสาว ภนิตา ชมภูพ้ืน
1419 วิทยาการข้อมูลและการค านวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม นางสาว ดุษฎี ภูหอม
1420 วิทยาการข้อมูลและการค านวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม นางสาว พริตา ยอดทอง
1421 วิทยาการข้อมูลและการค านวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม นางสาว ปรีดาภรณ์ ค าแย้ม
1422 วิทยาการข้อมูลและการค านวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม นางสาว ชุติกาญจน์ อุตสาหะ
1423 วิทยาการข้อมูลและการค านวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม นางสาว ณัฐธิชา ญาสิทธ์ิ
1424 วิทยาการข้อมูลและการค านวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม นาย จีรศักด์ิ คงเมือง
1425 วิทยาการข้อมูลและการค านวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม นาย วชิรวิทย์ ศุภวัชรพรพิศาล

1426 การบัญชี นางสาว ภัทรภรณ์ จวงพันธ์
1427 การบัญชี นาย รตนพงษ์ พูนพวง
1428 การบัญชี นางสาว บุญมาดา แสนศรี
1429 การบัญชี นางสาว ธนวรรณ ตุลยเสวี

คณะวิทยำศำสตร์ พลังงำนและส่ิงแวดล้อม

คณะบริหำรธุรกิจ
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1430 การบัญชี นางสาว ดามิยาห์ ปาละสันต์ิ
1431 การบัญชี นาย สัจจา ศิริบุญญา
1432 การบัญชี นางสาว ณัฐฑิฌา การพานิช
1433 การบัญชี นางสาว กนกภรณ์ การดี
1434 การบัญชี นางสาว รัชชฎาภรณ์ ล าดวน
1435 การบัญชี นาย กมลเทพ จอนมอญ
1436 การบัญชี นางสาว บัวนภา ศรีพร
1437 การบัญชี นางสาว ธนวรรณ ใสระย้า
1438 การบัญชี นาย ศักรินทร์ แก้วมณี
1439 การบัญชี นางสาว นิรุชา ด่านปาน
1440 การบัญชี นางสาว กตัญชลี สุขดา
1441 การบัญชี นางสาว ภาพร ทองค าใบ
1442 การบัญชี นางสาว วนิดา อุทัยศรี
1443 การบัญชี นางสาว ณัฐชานันท์ บรรณจักร
1444 การบัญชี นางสาว ศลิษา ส ารวมจิตต์
1445 การบัญชี นางสาว อรชพร ล าใย
1446 การบัญชี นางสาว อารียา ริสมัน
1447 การบัญชี นางสาว วัลย์ลดา ฉวีไทย
1448 การบัญชี นางสาว ชนิดา เนียมปาน
1449 การบัญชี นางสาว นันท์นภัส กาฬษร
1450 การบัญชี นางสาว พัชราภา วัฒนภารากุล
1451 การบัญชี นางสาว เปมิกา วรวงษ์
1452 การบัญชี นางสาว พรวิมล อ่อนประดา
1453 การบัญชี นางสาว จรรยพร เกิดศรีสุข
1454 การบัญชี นางสาว โสภิตนภา สิงห์ดัด
1455 การบัญชี นางสาว ณัฐนรี สนคมิ
1456 การบัญชี นางสาว สุภาวดี น่วมมะสิงห์
1457 การบัญชี นาย ปัญญารัตน์ พนมไพรรัตน์
1458 การบัญชี นางสาว กมลทิพย์ อยู่เอ่ียม
1459 การบัญชี นางสาว กมลวัลย์ อยู่เอ่ียม
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1460 การบัญชี นางสาว นวรัตน์ เงินโสม
1461 การบัญชี นางสาว ธนพร อ่อนม่ิง
1462 การบัญชี นางสาว ศศิกานต์ สาแก้ว
1463 การบัญชี นางสาว สุกัญญา ธรรมเสนา
1464 การบัญชี นาย ธีรภัทร แซ่ง้อ
1465 การบัญชี นางสาว จุฑามาส พานเงิน
1466 การบัญชี นางสาว จารุกร เจริญผา
1467 การบัญชี นางสาว ชิตาภา พลาชีวะ
1468 การบัญชี นางสาว จิรัญญา อุปนันท์
1469 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นาย วิชยุตม์ กุลทอง
1470 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาว จิรญาภา จันทร์แจ้ง
1471 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาว พริมาดา ธนพฤฒานนท์
1472 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาว ศศิกานต์ ข าอิงค์
1473 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาว จิรนันท์ วิถีรัตน์
1474 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาว จุฑารัตน์ สังโคตร์
1475 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาว เพชรมณี จุลมณฑล
1476 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาว นันทิญา ผ่านด่าน
1477 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาว พรธิตา ศิลาฤทธ์ิ
1478 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาว นงนภัส ปานสอาด
1479 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาว นลินี รอดรัศมี
1480 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาว นนทชา แจ่มภิรมย์
1481 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นาย กรภัทน์ จันทร์ภูเขียว
1482 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาว ศุภิสรา ดาวแจ้ง
1483 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาว วริศรา ทาจ าปา
1484 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาว วราลี กฤตกัณฐมณี
1485 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาว สิตานันท์ บุญชู
1486 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ทิชา แสงแก้ว
1487 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว คัทลิดา เบ้ืองบน
1488 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย ศุภวิชญ์ มิตรธรรมพิทักษ์
1489 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย บุญนาลักษณ์ ประเสริฐ
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1490 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย สิรวิชญ์ ศิริวิบูลย์
1491 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว จิตวิมล วิชัย
1492 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย รณชัย อริยะดิษฐ์
1493 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ชลินทรา หลายพา
1494 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ปันนา พันธุภิญโญสวัสด์ิ
1495 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ธัญญรัตน์ ศรีเจริญ
1496 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ศศิฐนันท์ โทวนิช
1497 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว วัชรินทร์ แก้วหมอ
1498 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ณัฐนิชา วิชญะไพบูลย์ศรี
1499 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว นารีรัตน์ ม่ันน้อย
1500 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว มนฑิตา พันธุภิญโญสวัสด์ิ
1501 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย กษิด์ิเดช บุญสุข
1502 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ธิดารัตน์ ทิพย์แสง
1503 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ญาณิศา หวังช่ืน
1504 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว มาริษา ส าลีขาว
1505 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว วิมลวรรณ รักษาทรัพย์
1506 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว กัญญารัตน์ วรรณสวัสด์ิ
1507 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ลดามณี เพ็งจันทร์
1508 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว อินทุอร มีพ่ึง
1509 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว กาสาวพัสส์ อ่อนสุระทุม
1510 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว สายรุ้งทิพย์ มาทะเล
1511 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ณัชชา จิตตรีพรต
1512 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ทยิดา อนุเคราะห์
1513 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย ปฐวี ตุลาธร
1514 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว พิชญา พลบุบผา
1515 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ก่ิงไผ่ ชูชัยยะ
1516 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย ฐิตวันต์ พงษ์ภมร
1517 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ปัณฑิตา อินทร์ทิม
1518 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย พรเทพ หนุดตะแสง
1519 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว สานิตา มีเมธี
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1520 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว พิมลพรรณ ธูปเทียน
1521 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ธัญชนก รอตเรือง
1522 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ปรียาภัทร ค าหงษา
1523 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ชุลีพร คอนข า
1524 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ปภาดา ด้วงเหม
1525 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ธารีรัตน์ ศรีเข่ือนแก้ว
1526 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว พชรพร หมีเขียว
1527 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ธณัชภัสกมล เทพบาล
1528 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ภัทรนันท์ รอดมะลิ
1529 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ทิพรัตน์ ธรรมสุทธิ
1530 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย วีรยุทธ ศรีสุวรรณ
1531 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว รุ่งทิพย์ จุลโพธ์ิ
1532 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย พงศกร ชาทอน
1533 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย คณพศ บริสุทธ์ิเพ็ชร์
1534 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว รุ่งทรัพย์ สุขปานกลาง
1535 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว มนัญชยา โตมา
1536 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย นนทวัฒน์ ล้ีภัยดี
1537 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย อัศวี อัศวเทพเทวี
1538 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ขนิษฐา สระสม
1539 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ณิรฎา ซุ่นเฮง
1540 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ณัชชา เหล่าบุราณ
1541 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย ปิยะรัตน์ คงศิริ
1542 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว พรชนก กล่ินหอมหวล
1543 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว เอมมิกา งามสง่า
1544 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ณ หทัย สุภาพ
1545 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย นภสร อัศวการกิจ
1546 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ทักษ์สุดา น้ าเงิน
1547 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ขวัญชนก ศรีวรวิบูลย์
1548 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย จิรัฐพงศ์ เกษตรภิบาล
1549 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย พีรวิชญ์ ตรีเพ็ชรรัศมี
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1550 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว กุลธิดา เสือเดช
1551 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย ธนภัทร เมฆทับ
1552 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ธมลวรรณ อ้นเงิน
1553 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ศิริโสภา โรจนวิภาต
1554 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ณัฐพัชร์ วรโชติเมธานนท์
1555 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย จักรภัทร ฉายัษฐิต
1556 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย ลัทธพล ปัญญา
1557 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว พัชรพร สอาด
1558 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย ปิยะชัย นาสูงชน
1559 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ทิพธัญญา ค ามะฤทธ์ิ
1560 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย วรพล วงศ์ราษฎร์
1561 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว นฤมล ย้ิมเย้ือน
1562 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว รุ่งนภา พลดร
1563 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย พฤกษ์ภูมิ จินดาพฤกษ์
1564 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว อภิชญา บุญยะไทย
1565 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย ธนชิต หาญเสมอ
1566 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ชนิตา เนียมปาน
1567 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย ณฐกร ตากมัจฉา
1568 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว กมลวรรณ มีสวัสด์ิ
1569 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว จุรีพร แก้วแสนเมือง
1570 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย ตรัยรัตน์ เครืออนุกูล
1571 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ฉวีวรรณ บรรดา
1572 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว สิรินดา ไชยสิทธ์ิ
1573 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย นัทกานต์ มูลประเสริฐ
1574 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย สิวพงษ์ หินราชา
1575 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว พัชรพร ทรัพย์สินพันธ์
1576 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ลลิตา อาภรณ์รัตน์
1577 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย ธีรพัฒน์ ศศิกุลวรากรณ์
1578 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว สุพรรษา แซ่ต๊ัน
1579 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว บุญชญา ส่วนชอบ
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1580 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย สิทธิกรณ์ เจริญผล
1581 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว พิชชา พุ่มเหรียญ
1582 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ก่ิงกาญจน์ ค าผง
1583 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ชนัญชิดา สุพัฒนากูล
1584 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ณัชชา ธรรมวิจิตร
1585 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว กันต์ฤทัย ยมหา
1586 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว พิมลพรรณ มณีนิล
1587 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ปนัสยา แจ่มฉาย
1588 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย ปวรปรัช ถานะวร
1589 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย ศุภฤกษ์ ชัยสุธีกุล
1590 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย ตฤณ ปฐวีอิสริยกุล
1591 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว สิริยาพร พุ่มเจริญ
1592 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว สกุณา นกเทศ
1593 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว วนิดา โสธรพรสวรรค์
1594 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว พีรญา ด้วงประเสริฐ
1595 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว วนิดา สัมฤทธ์ิวงษ์
1596 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว สกุลทิพย์ วาดวงษ์ศรีภู
1597 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว กันต์กนิษฐ์ จันโท
1598 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย ภาณุพงษ์ พรหมพิบูลย์
1599 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว สิริยากร สุทธสิน
1600 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ลดาพร สารวงษ์
1601 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย ณัฐสิทธ์ิ พลายละหาร
1602 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย ภาคิน ศิริผล
1603 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย พรหมพิริยะ พิมพิลา
1604 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย สิฐพงศ์ นาคะสุภา
1605 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว พลอยไพลิน คุ้มพวงมี
1606 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย วรพงษ์ พุทธรักษา
1607 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว จุฑารัตน์ ทองถม
1608 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว นฤภร จุลฑา
1609 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย ศรัณย์ ผาสุข
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1610 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ณัฐชยา ผ่อสุขสวัสด์ิ
1611 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ศศิธร หอมละออ
1612 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย นภัสกร ชาญเช่ียว
1613 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว จันทราลักษณ์ ศรีเบญจรัตน์
1614 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว วิมลณัฐ พรหมณี
1615 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว สวรรนญา เตียงกูล
1616 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ณัฏฐ์ หิรัญพันธ์ธร
1617 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ธิชาดา ทองเป่ียม
1618 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ภัทราภรณ์ อู่ทรัพย์
1619 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ทรรศนันท์ โอ่งต้ัว
1620 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว วรัญญา บุญถนอม
1621 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว จิรัชยา ดิษฐศิริ
1622 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย ธีรเมธ ธารศรัทธา
1623 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว จิรสุตา มีกิจสม
1624 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว พัชรญดา โพจันทร์
1625 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว วชิรา เครือวัลย์
1626 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว วัลลภา ค าสน
1627 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว วรรณชนก เรืองนารี
1628 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว สุพัตรา น้อยเกษม
1629 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว จุฬาลักษณ์ เคนานัน
1630 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว นิภาธร วาประโคน
1631 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว พาณิชย์ ผลเจริญ
1632 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย พรรณภัทร แสงแก้ว
1633 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว เกศศุณีย์ จันทร์รัก
1634 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว บุญฑริการ์ ฟ่ันทา
1635 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ณิชชา เจริญวรณัช
1636 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว สุภาพร แคล้วไพรี
1637 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ปรีญาภรณ์ มีสัมพันธ์
1638 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว วณิชชา สีสมญา
1639 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย พุฒิพัฒน์ ศรีชาลีสิน
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1640 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ระพีพรรณ สาสี
1641 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว หงษ์หยก พลศักด์ิขวา
1642 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ธนัชพร ใสสะอาด
1643 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ศศิดา ณ จ าปาศักด์ิ
1644 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว จันจิรา วายุแสง
1645 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว กรรณิการ์ มุ่งสวัสด์ิ
1646 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว เพลงไพลิน สาระธนะ
1647 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย ปณิธาน จันทร์ปิตุ
1648 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว มลธิตา วงษ์แก้ว
1649 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว จิรัญญา แบนปลี
1650 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ญาณภัทร กาญจนเวโรจน์
1651 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย ณัฏฐ์ เจริญดี
1652 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว สุภารักษ์ นุชนวล
1653 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย วชิรวิทย์ กันทรส
1654 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ชุติกาญจน์ แก้วเอ่ียม
1655 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ศิริวรรณ์ มาเนียม
1656 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย ธตรฐ ศรีหา
1657 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ธมลวรรณ ตันน้อย
1658 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย ภูวดล น้อยไพบูลย์
1659 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย ไกรพัฒน์ ผลมุข
1660 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ธนพร ชูเกตุ
1661 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว วราภรณ์ อ่อนเป่
1662 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว เพชรลดา จอดนอก
1663 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว นฤมล อ่วมวัน
1664 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว สิริญาดา บุญสม
1665 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว มณีนุช ธรรมสวัสด์ิ
1666 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว วรางคณา ไวยมาลา
1667 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ธนภรณ์ งามสะอาด
1668 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ระติรมย์ ขาวอุทัย
1669 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว วัลยา เกดแก้ว
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1670 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ธราทิพย์ หนูดวง
1671 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ณรินทิพย์ ล้ิมวณิชย์มีสกุล
1672 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว สุชานันท์ สุขข า
1673 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย รชต อุปถัมภ์
1674 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย พชร อุปถัมภ์
1675 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย ปภังกร อินทน้อย
1676 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว เมษณี ชุติวรเจริญชัย
1677 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว อชิรญา หนองใหญ่
1678 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย อภิวิชญ์ เหลืองเจริญ
1679 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย บูรพา ถาเกิด
1680 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ชวัลลักษณ์ อินทร์ศิริ
1681 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว พิมพ์วิมล ศรีบุญเรือง
1682 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ธิญาดา เผ่าพันธ์ดี
1683 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว เกตุนภา เกิดเสวี
1684 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย อภิวัฒน์ คิรินทร์
1685 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย พีรณัฐ เจริญศรี
1686 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว มนัสนันท์ ผ่องฉาย
1687 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ณัฐณิชา หวลกระจาย
1688 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย ศักด์ิอนันต์ แสนเจริญ
1689 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ธาริณี ประสงค์ทรัพย์
1690 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว สุภาพรณ์ สังข์ทอง
1691 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว ภิญญดา พัทธเสมา
1692 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย ณัฐพล คชหมี
1693 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว นันท์นภัส จิรเสาวภาคย์
1694 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย กอบเดช เพ็งเจริญ
1695 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว สโรชา บุบผาชาติ
1696 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นางสาว มนัสวี แซ่ล่อย
1697 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย ธนบดี ต๊ันมีโชค
1698 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย ธีรภัทร วงค์ชมภู
1699 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย ก้องภพ วังยายฉิม
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1700 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ นาย วีรวัชร์ วิจิตรัฐธนชัย

1701 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นาย บวรภัค แสงสว่าง
1702 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นาย ธีธัช กิจเลิศพรไพโรจน์
1703 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นางสาว ธันย์ชนก ถีระวงศ์
1704 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นาย ธนภัทร พิทักษ์ธีระธรรม
1705 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นางสาว นาตาชา หัสโรห์
1706 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นางสาว ธิติกาญจน์ ด ามณี
1707 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นาย ภัทรพล ผดุงถ่ิน
1708 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นางสาว กาญจนฉัตร กาญจนไพศาล
1709 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นาย ภูดิศ อยู่สบาย
1710 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นาย จิรกร สายโอภาส
1711 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นางสาว ศิรดา พัดโบก
1712 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นางสาว ชลธิดา ผลพูน
1713 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นางสาว ธนภรณ์ ทองดี
1714 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นางสาว นันท์นภัส ทองบ่อ
1715 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นางสาว พัทธนันท์ วิริยะวัฒนา
1716 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นางสาว กัญญสร คุ้มศิริ
1717 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นาย ฬียาวิชญ์ จรัสเมตตาคุณ
1718 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นางสาว สุรีพรรณ ศิริ
1719 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นาย พชร ทังเจริญสุข
1720 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นางสาว รัตนาพร ยศกิจ
1721 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นางสาว พรรณกาญจน์ วันทอง
1722 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นางสาว นพมาส นาคสมบูรณ์
1723 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นาย นิติภูมิ แก้วค าแสน
1724 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นางสาว พินภิสา วงษ์แสนชัย
1725 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นางสาว อภิญญา แก้ววิเชียร
1726 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นาย อาทิตย์ นาคละมัย
1727 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นางสาว กฤษณา โลดทนงค์
1728 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นางสาว ปฐมาวดี สมพงศ์

วิทยำลัยนำนำชำติ
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1729 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นางสาว เพ็ญพิชชา ตรังค์เอ้ือสันติ
1730 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นางสาว พัทธ์ธีรา ไซร้สุวรรณ
1731 การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ นางสาว ศิรภัสสร ละอองแก้ว

1732 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ นาย วชิรวิทย์ รพีฐิติวัฒน์
1733 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ นาย เจษฎากร นิธิสีลตานันท์
1734 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ นางสาว ชนกสุดา วงษ์เจริญ
1735 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ นางสาว อรุณนัดดา ระย้าแก้ว
1736 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ นางสาว มนัสนันท์ เพียรครองศักด์ิ
1737 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ นางสาว พรพริมา จรัสด ารงนิตย์
1738 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ นางสาว ประภัสสร มาทอง
1739 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ นางสาว วริศรา เขตเจริญ
1740 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ นางสาว ประภาภรณ์ จ่าเคน
1741 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ นางสาว สลิลทิพย์ ข ามี
1742 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ นาย กิตติศักด์ิ โกสิต
1743 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ นางสาว วีรยา วรศึก
1744 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ นางสาว ผกาแก้ว หอมขจร
1745 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ นาย ซูฟาร์ สะแปอิง
1746 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ นาย ธัญพิสิษฐ์ สินไพศาลทรัพย์
1747 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ นางสาว ปัญฐินีย์ เทพณรงค์
1748 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ นาย สุเมธ บ้านพรวน
1749 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ นางสาว ปภาดา ตันปฏิมา
1750 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ นางสาว ณัฐริณีย์ เข้าพิมาย
1751 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ นางสาว ปรางค์ลักษณ์ ดาวพราย
1752 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ นาย พลัฏฐ์ เอ่ียมสมบัติ
1753 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ นางสาว ชญานนท์ ติยะบุตร
1754 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ นาย วรัญญู วิลัยหงษ์
1755 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ นาย อรรถวิทย์ ป้อมศิริ
1756 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ นาย พงค์พล ชยาภัม
1757 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ นางสาว ปิยะธิดา ภู่เกล๊ียะ

คณะพัฒนำธุรกิจและอุตสำหกรรม
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1758 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ นางสาว ศศิ วารีศรีศุภชัย
1759 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ นางสาว สุพัชราภา บุหงา
1760 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ นางสาว สุชาดา มาทอง
1761 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ นางสาว กมลลักษณ์ นิจโรจน์กุล
1762 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ นางสาว วาริศา ไชยพรม
1763 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ นางสาว พลอยชมพู ประทุมรัตน์
1764 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ นางสาว กรรณิการ์ ขันตี
1765 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ นาย วริษฐ์ บัวเทพ
1766 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ นาย ภาสกร ยัคลา
1767 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ นาย จิรวัฒน์ ธนประสิทธ์ิพัฒนา

1768 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นางสาว ทัสสุวรรณ พูนส าโรง
1769 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นาย กิตติพงศ์ รุกขชาติ
1770 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นางสาว จิรัชญา แซ่ช้ือ
1771 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นางสาว เทียนเนตร ศาสนภักดี
1772 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นาย ณัฐนนท์ รัตนวงศ์
1773 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นาย รัชชานนท์ ปัจฉา
1774 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นางสาว เยาวลักษณ์ นวลแก้ว
1775 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นางสาว อนงค์นาถ บัวอ่อน
1776 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นางสาว จุฑารัตน์ เศรษฐพรหม
1777 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นางสาว นุชนาถ จันทร์ประสาท
1778 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นางสาว กัญญาณัฐ สุกสด
1779 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นางสาว กัญญาณัฐ มีแสงพันธ์
1780 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นางสาว นริศรา อ่ิมเจริญ
1781 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นางสาว บุญญาพร จรูญภาคย์
1782 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นาย พิสิฐ เจียมศิริมงคล
1783 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นางสาว ศศิวิมล แก่งศิลา
1784 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นางสาว อพิชญา แจ่มจันทร์
1785 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นาย ณพวุฒิ มีแสง
1786 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นาย ภิเศก สอนแจ้ง

คณะบริหำรธุรกิจและอุตสำหกรรมบริกำร
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1787 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นาย ปณวัฎ เท่ียงกุล
1788 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นาย ปัณณทัต จันทร์บุญ
1789 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นางสาว นันทชา ทาค า
1790 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นางสาว ลักขณาพร ไชยรัตน์
1791 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นาย กษมา สุวรรณดี
1792 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นางสาว ธิดารัตน์ ยงถาวร
1793 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นาย ศุภโชค แซ่ต้ัง
1794 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นางสาว เสาวลักษณ์ มีจริง
1795 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นางสาว มนพรรณ มีมาก
1796 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นางสาว ศุภาพิชย์ สุทธิโสม
1797 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นางสาว อภิญญา พลกลางหาญ
1798 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นางสาว เบญจวรรณ เน่ืองแก้ว
1799 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า นางสาว อารียา สุพล
1800 การจัดการท่องเท่ียวและโรงแรม นางสาว ปิยภัสร์ ปาประกอบ
1801 การจัดการท่องเท่ียวและโรงแรม นางสาว บุษยมาส ฉายศิริ
1802 การจัดการท่องเท่ียวและโรงแรม นางสาว อารีรัตน์ งามวาจา
1803 การจัดการท่องเท่ียวและโรงแรม นาย ชลสิทธ์ิ มีศาสตร์
1804 การจัดการท่องเท่ียวและโรงแรม เกวลิน เสนาคชวงศ์
1805 การจัดการท่องเท่ียวและโรงแรม นาย ปัญญา สุวรรณโณ
1806 การจัดการท่องเท่ียวและโรงแรม นาย ธนภัทร นราแก้ว
1807 การจัดการท่องเท่ียวและโรงแรม นางสาว ปุณณดา กิริยาดี
1808 การจัดการท่องเท่ียวและโรงแรม นางสาว ณภัทร ล่าชิต


