
 

 

 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
------------------------------- 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรง  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) ประจ าปีการศึกษา 2559 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้   

  ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission)  
ประจ าปีการศึกษา 2559 น ารหัสยืนยันตัวบุคคลในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ทีส่่งให้ 
ทาง e-mail ในวันที่ 12 เมษายน 2559 ด าเนินการดังนี้ 
  1.  เข้าระบบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ผ่านเว็บไซต์ 
http://www.cuas.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 26 – 29 เมษายน พ.ศ. 2559 หากไม่ด าเนินการใดๆ จะถือว่าสละสิทธิ์ 
การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559  
  2.  ตรวจสอบรายชื่อหลังการยืนยันสิทธิ์ในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house)  
ได้ทีเ่ว็บไซต์ http://www.cuas.or.th และ https://admission.ku.ac.th วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

  ก าหนดการต่างๆ ของโครงการรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) ประจ า 
ปีการศึกษา 2559 จะประกาศเพ่ิมเติมให้ทราบ ที่เว็บไซต ์https://admission.ku.ac.th 

  จึงประกาศมาเพ่ือโปรดทราบโดยทั่วกัน 
 
       

 



ที่ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวชิำ
วทิยำเขตบำงเขน
คณะเกษตร

1 นางสาว ณิชารีย์ ศรีเจริญ คหกรรมศาสตร์
2 นางสาว คนธวรรณ ชุณหพันธ์ คหกรรมศาสตร์
3 นางสาว ธีราพร ขนัธ์ทอง คหกรรมศาสตร์
4 นางสาว ฐิตาภา ภูผินผา คหกรรมศาสตร์
5 นางสาว พิชามญช์ วงษ์ไทย คหกรรมศาสตร์
6 นางสาว วัศยาภรณ์ ธนากมลรักษ์ คหกรรมศาสตร์
7 นางสาว กญัญาณัฐ คูณค ้า คหกรรมศาสตร์
8 นางสาว ปิยะพร พุทธรักษ์ คหกรรมศาสตร์
9 นางสาว ธันยธร โตพันธานนท์ คหกรรมศาสตร์
10 นางสาว ปภาวรินทร์ รีวราบัณฑิต คหกรรมศาสตร์
11 นางสาว สุภัคกานต์ มาลาแสง คหกรรมศาสตร์
12 นางสาว พุธิตา แกว้สุขสมบัติ คหกรรมศาสตร์
13 นางสาว มินตรา แยม้พี เคมีการเกษตร
14 นางสาว ฐานิตา แกว้กนก เคมีการเกษตร
15 นางสาว ธนภรณ์ สัตยจ์นี เคมีการเกษตร
16 นางสาว ธิดาพร ชุ่มเสนา เคมีการเกษตร
17 นางสาว กติต์ิธัญญา สวาสด์ิพล เคมีการเกษตร
18 นาย ธนวัฒน์ จนัทร์ทร เคมีการเกษตร
19 นางสาว ฉลองขวัญ ศิริพิน เคมีการเกษตร
20 นางสาว สุภาวดี เกดิบัวทอง เคมีการเกษตร
21 นางสาว หัทยา ยี่สุ่นแกว้ เคมีการเกษตร
22 นาย ณัฐพงศ์ วรพจน์ เคมีการเกษตร
23 นางสาว อาทิตติยา พึ่งพงษ์ เคมีการเกษตร
24 นาย วุฒิพล ปฐมวัฒนานุรักษ์ วิทยาศาสตร์เกษตร
25 นาย ธิติพงศ์ หงษ์สุวงศ์ วิทยาศาสตร์เกษตร
26 นาย พงศ์ปรีดา กิ่งวัฒนกลุ วิทยาศาสตร์เกษตร
27 นาย ธนกร สุกแกว้ณรงค์ วิทยาศาสตร์เกษตร
28 นาย ณัฐธวัช ทรงชอบ วิทยาศาสตร์เกษตร
29 นาย กฤตเมธ กิ่งอรุณชัย วิทยาศาสตร์เกษตร
30 นางสาว นัชรียา กาญจนโรมนต์ วิทยาศาสตร์เกษตร
31 นาย ศุภฤกษ์ ทัยธิษา วิทยาศาสตร์เกษตร
32 นางสาว วริษา ศรีโสภา วิทยาศาสตร์เกษตร
33 นางสาว ญาณ์นภัส กาญจนดิฐ วิทยาศาสตร์เกษตร
34 นางสาว ภัคธีมา กาญจนพังคะ วิทยาศาสตร์เกษตร
35 นาย คทาวุธ สิงชอบ วิทยาศาสตร์เกษตร

รำยชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำ โครงกำรรับตรง มก. (KU Admission) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559
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ที่ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวชิำ
36 นาย อรรจน์ปกรณ์ วิจติรพันธ์ุ วิทยาศาสตร์เกษตร
37 นางสาว นัฐรียา บุญเยอืง วิทยาศาสตร์เกษตร
38 นาย ศมพัฒน์ ศรีห่าน วิทยาศาสตร์เกษตร
39 นางสาว ชลดา วรรณเผือก วิทยาศาสตร์เกษตร
40 นาย พลวัต ชัยเจริญ วิทยาศาสตร์เกษตร
41 นางสาว ธัญญ์นรี เจริญภิญญาพัฒน์ วิทยาศาสตร์เกษตร
42 นาย ศิริกลุ มิว วิทยาศาสตร์เกษตร
43 นางสาว พรรณนิภา นาบุตร วิทยาศาสตร์เกษตร
44 นางสาว ณัฐพร อไุรวงค์ วิทยาศาสตร์เกษตร
45 นางสาว กมลชนก วงค์เพ็ญ วิทยาศาสตร์เกษตร
46 นาย ภาณุวัฒน์ ฉมิพาลี วิทยาศาสตร์เกษตร
47 นางสาว นิศารัตน์ อยู่สบาย วิทยาศาสตร์เกษตร
48 นางสาว พรรษชล ฤทธิมา วิทยาศาสตร์เกษตร
49 นางสาว ศุภนิดา จริธนาวุฒิ วิทยาศาสตร์เกษตร
50 นางสาว ชนาภา แกว้ธรรมานุกลู วิทยาศาสตร์เกษตร
51 นางสาว ธันยธร กึ่งสอาด วิทยาศาสตร์เกษตร
52 นางสาว ภูรีตา หอมศักด์ิมงคล วิทยาศาสตร์เกษตร
53 นางสาว นันทรัตน์ ไชยรัตน์ วิทยาศาสตร์เกษตร
54 นาย ธนิสร ทับผึ ง วิทยาศาสตร์เกษตร
55 นาย สุลต่าน กจิกลุ วิทยาศาสตร์เกษตร
56 นางสาว กรกนก สันธิ วิทยาศาสตร์เกษตร
57 นาย ภูนรินทร์ พิมพ์สมบูรณ์ วิทยาศาสตร์เกษตร
58 นางสาว ปนัดดา ปัดสุวรรณ วิทยาศาสตร์เกษตร
59 นาย เอกลักษณ์ รักเดช วิทยาศาสตร์เกษตร
60 นางสาว กตัติกมาส ทองค้า วิทยาศาสตร์เกษตร
61 นาย กติติธาดา นาแหลม วิทยาศาสตร์เกษตร
62 นางสาว ธนัชภรณ์ ธเนศราภา วิทยาศาสตร์เกษตร
63 นางสาว อภิชญา ชัยมงคล วิทยาศาสตร์เกษตร
64 นางสาว พัสวี สามงามทอง วิทยาศาสตร์เกษตร
65 นางสาว กมลวรรณ สีฉาย วิทยาศาสตร์เกษตร
66 นางสาว ศรัญยา บุราญ วิทยาศาสตร์เกษตร
67 นางสาว ปรินทิพย์ พุฒพนาทรัพย์ วิทยาศาสตร์เกษตร
68 นาย เสกสรร กลัดหงิม วิทยาศาสตร์เกษตร
69 นางสาว โยษิตา จนัทะวงษ์ วิทยาศาสตร์เกษตร
70 นางสาว จรินันท์ พงษ์แต้ วิทยาศาสตร์เกษตร
71 นางสาว ชญานิศ พรหมวัชรานนท์ วิทยาศาสตร์เกษตร
72 นางสาว สุรีรัตน์ พิมใจ วิทยาศาสตร์เกษตร
73 นางสาว ณัฏฐภรณ์ ไทยปิน่ณรงค์ วิทยาศาสตร์เกษตร
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74 นาย ปฏิพัทธ์ กล่ันมัน่ วิทยาศาสตร์เกษตร
75 นางสาว นนทิรา กล้าวิกยก์รรม วิทยาศาสตร์เกษตร
76 นาย อภิเดช เอมเอี่ยม วิทยาศาสตร์เกษตร
77 นางสาว รัตนาภรณ์ ทิศาวงศ์ วิทยาศาสตร์เกษตร
78 นางสาว ดารณี ดานุวงษ์ วิทยาศาสตร์เกษตร
79 นาย ธีรเมธ ทรัพยม์าก วิทยาศาสตร์เกษตร
80 นางสาว สุวรรณนิกา ธัญญาวัฒนา วิทยาศาสตร์เกษตร
81 นางสาว ปิณฑิรา แจม่แจง้ วิทยาศาสตร์เกษตร
82 นางสาว อรพรรณ อบเชย วิทยาศาสตร์เกษตร
83 นาย ชลเชฏฐ์ แพทยห์งส์เพชร วิทยาศาสตร์เกษตร
84 นาย ภัทรียา ศรสุราษฎร์ วิทยาศาสตร์เกษตร
85 นาย จณิณวัตร เสกสรรสุคติกลุ วิทยาศาสตร์เกษตร
86 นางสาว ทัตติยา มีสนม วิทยาศาสตร์เกษตร
87 นางสาว พลอยไพลิน ณ นคร วิทยาศาสตร์เกษตร
88 นางสาว ธัญญมาศ ไทยฤทธิ์ วิทยาศาสตร์เกษตร
89 นาย ศิริชัย เกดิแกว้ วิทยาศาสตร์เกษตร
90 นาย ปิติภัทร กณัฑาทู้ วิทยาศาสตร์เกษตร
91 นางสาว จารุพร เพชรสงค์ วิทยาศาสตร์เกษตร
92 นางสาว อมุาพร แช่มเจริญ วิทยาศาสตร์เกษตร
93 นาย ปฏิภาณ มูลมี วิทยาศาสตร์เกษตร
94 นางสาว รัชนี จนัทรมณี วิทยาศาสตร์เกษตร
95 นางสาว สุมินตรา บินทะจร วิทยาศาสตร์เกษตร
96 นางสาว มนัญยา บุญธนาธิรัตน์ วิทยาศาสตร์เกษตร
97 นาย พรชัย ปานไกร วิทยาศาสตร์เกษตร
98 นางสาว พนัชกร บัวกลม วิทยาศาสตร์เกษตร
99 นาย พงศธร โชติวีระกลุ วิทยาศาสตร์เกษตร
100 นางสาว พัชราพร จนัทร์ประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์เกษตร
101 นางสาว ปดิวรดา อนันตศิริ วิทยาศาสตร์เกษตร
102 นางสาว วารุณี ทรัพยสิ์ทธิพร วิทยาศาสตร์เกษตร
103 นาย พรเทพ พุฒแกว้ วิทยาศาสตร์เกษตร
104 นางสาว พรนภา คงด่ัน วิทยาศาสตร์เกษตร
105 นางสาว ภาวินี อนิทร์จนัทร์ วิทยาศาสตร์เกษตร
106 นางสาว เยาวลักษณ์ จริสุวรรณพจน์ วิทยาศาสตร์เกษตร
107 นางสาว ณัฐชมน วินิจสกลุไทย วิทยาศาสตร์เกษตร
108 นาย ธนกร พรมโคตรค้า วิทยาศาสตร์เกษตร
109 นางสาว ภาพิช โพธิ์นิล วิทยาศาสตร์เกษตร
110 นางสาว มานิตา ทวีการไถ วิทยาศาสตร์เกษตร
111 นางสาว วิชุนันท์ บุญมาก วิทยาศาสตร์เกษตร
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112 นางสาว วิรญา สมอาษา วิทยาศาสตร์เกษตร
113 นาย ปารเมศ ตันสกลุ วิทยาศาสตร์เกษตร
114 นางสาว พรไพลิน ไคร้ชม วิทยาศาสตร์เกษตร
115 นางสาว จฑุามณี ศรีวิภาสถติย์ อาหารและโภชนาการ
116 นาย ปุณมนัส อดุมวิทยานุกลู อาหารและโภชนาการ
117 นางสาว วินิธา นิลวงษ์ อาหารและโภชนาการ
118 นางสาว เมยร์ะวี สวัสดิเกยีรติ อาหารและโภชนาการ
119 นางสาว พิมพ์ภัทรา เพิ่มพรสกลุ อาหารและโภชนาการ
120 นางสาว ออวิกา นิตยล์าภ อาหารและโภชนาการ
121 นางสาว ภัทราภรณ์ สมสมัย อาหารและโภชนาการ
122 นางสาว นันท์นภัส พิพรรธน์ดิษกลุ อาหารและโภชนาการ
123 นางสาว ภาณิศา สกลุเวียงกาญจน์ อาหารและโภชนาการ
124 นาย ลัทธพล เหมือนตา การจดัการศัตรูพืชและสัตว์
125 นาย ณัฐพล ตั งแสนสุข สัตวศาสตร์อตุสาหกรรม
126 นางสาว ชนาพร พระสนชุ่ม สัตวศาสตร์อตุสาหกรรม
127 นาย กนัตภณ อุ่นเรือน สัตวศาสตร์อตุสาหกรรม
128 นาย นพเกา้ เพชรสังข์ สัตวศาสตร์อตุสาหกรรม
129 นางสาว เปีย่มบารมี สุวรรณบุตร สัตวศาสตร์อตุสาหกรรม
130 นางสาว จนิต์จฑุา นาคประดิษฐ์ สัตวศาสตร์อตุสาหกรรม
131 นาย วรรธนัญ รังสิยาวรานนท์ สัตวศาสตร์อตุสาหกรรม
132 นางสาว องัคาร ชุมละออง สัตวศาสตร์อตุสาหกรรม
133 นาย ปานเพชร กระจา่งพัฒน์วงษ์ สัตวศาสตร์อตุสาหกรรม
134 นาย วรพล ขนัติพร้อมผล สัตวศาสตร์อตุสาหกรรม
135 นางสาว ศิริวรัญญา จณิะโสต สัตวศาสตร์อตุสาหกรรม
136 นาย อดิลักษณ์ แคล้วคลาด สัตวศาสตร์อตุสาหกรรม
137 นางสาว วัชรารินทร์ ไตรสุวรรณแสง สัตวศาสตร์อตุสาหกรรม
138 นางสาว จติตพร ชัยดี สัตวศาสตร์อตุสาหกรรม
139 นางสาว ปภาวี อนิทร์สุวรรณ์ สัตวศาสตร์อตุสาหกรรม
140 นางสาว จฬุาลักษณ์ จรลีชาญชัย สัตวศาสตร์อตุสาหกรรม
141 นางสาว ศิริพร สิทธิรัตน์ สัตวศาสตร์อตุสาหกรรม
142 นางสาว ธนัชพร จติต์กลับ สัตวศาสตร์อตุสาหกรรม
143 นางสาว สิตานัน เสริมสวัสด์ิศรี สัตวศาสตร์อตุสาหกรรม
144 นางสาว ธนพร มณฑาประเสริฐ สัตวศาสตร์อตุสาหกรรม
145 นางสาว ภัทราวรีย์ อดุมบริภัณฑ์ สัตวศาสตร์อตุสาหกรรม
146 นางสาว อธิชา ศรีจุ้ย เกษตรเขตร้อน
147 นาย กติติศักด์ิ ค้าเลิศ เกษตรเขตร้อน
148 นางสาว ณัฏฐณิชา จงพ่วง เกษตรเขตร้อน
149 นางสาว จติติพิมพ์ เพชรกิ่ง เกษตรเขตร้อน
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150 นาย ชินภัสสร์ ค้านนท์ เกษตรเขตร้อน
151 นางสาว ศุทธินี คงแกว้ เกษตรเขตร้อน

คณะประมง
1 นางสาว ปิยาพัชร โกมลฤทธิ์ ประมง
2 นางสาว สาธิตา รังษีธรรมปัญญา ประมง
3 นางสาว อชิรญา ข้าเหล็ง ประมง
4 นางสาว สุทธิดา เดือนจ้ารูญ ประมง
5 นางสาว ชุตินันท์ จ้าเนียรบุญ ประมง
6 นางสาว ณัชชา บุญญะประทีป ประมง
7 นาย กฤษนันท์ นันทวิจารณ์ ประมง
8 นาย พิพัฒน์ สุขสวัสด์ิ ประมง
9 นางสาว ศิรพร ชูวงศ์วาลย์ ประมง
10 นางสาว นัทธมน หัตถเสรีพงษ์ ประมง
11 นางสาว เพชรภู อธิกจิรุ่งเรือง ประมง
12 นาย วิรุฬห์ สมศรี ประมง
13 นาย ศลิษฏ์ สุชาติ ประมง
14 นาย สุธน แสงพุ่ม ประมง
15 นางสาว สไบพิมพ์ ทองจนัทร์ ประมง
16 นางสาว จติาภา รัฐกาย ประมง
17 นางสาว ชุลีพร ต่ายจนัทร์ ประมง
18 นางสาว นภสร ห้อธิวงค์ ประมง
19 นาย พิชญ์กานต์ เหล่ือมศรี ประมง
20 นางสาว รัตนากร บูรณวนิช ประมง
21 นาย วีรภัทร ปิยะพันธ์ ประมง
22 นาย วิธวินท์ ศรีนวล ประมง
23 นางสาว นิสิตา นุสุริยา ประมง
24 นางสาว สุพิชชา ดันนอก ประมง
25 นาย วีรชิต แกว้กาญจนเศรษฐ์ ประมง
26 นาย จริเดช พูลทรัพย์ ประมง
27 นาย ปรานต์ ศิริพงศ์วัฒนา ประมง
28 นางสาว ปฐมวรรณ พูลเกดิ ประมง
29 นาย ปณิธาร ผดุงผล ประมง
30 นาย กฤตย์ เทียนชัยโรจน์ ประมง
31 นางสาว ปริยากร มณฑนวิศิษฏ์ ประมง
32 นางสาว ภวิษยพ์ร ดาโอภา ประมง
33 นาย ธีรินทร์ วงษ์รัตน์ ประมง
34 นางสาว ณัฐติกาต์ ตั งรัชไพบูลย์ ประมง
35 นางสาว อรรัมภา ใจค้า ประมง
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36 นาย ธนราชันย์ ข้าเจริญ ประมง
37 นางสาว เพ็ญพิชชา เหนือสุข ประมง
38 นางสาว กลุธิดา หนูเขยีว ประมง
39 นาย เอนก นามลาด ประมง
40 นางสาว ศิริวรรณ อรุณประสิทธิกลุ ประมง
41 นางสาว อภิสรา ครรชนะอรรถ ประมง
42 นาย ศุภกร จนัทร์พุฒ ประมง
43 นาย ชานนท์ โพธิเสถยีร ประมง
44 นาย ธนพล ชื่นชู ประมง
45 นางสาว วิกาวี เนียมจนัทร์ ประมง
46 นางสาว นวพัชร์ สังขจ์นี ประมง
47 นางสาว ศุภสุตา เพียรสกลุ ประมง
48 นาย อภิสิทธิ์ ถนัดรบ ประมง
49 นางสาว ศิรดาญ์ แผ่นเงิน ประมง
50 นาย ณพงศ์ ปัทมานนท์ ประมง
51 นางสาว นลินี รักวงศ์ ประมง
52 นาย ศุภกร รักษ์ธัญการ ประมง
53 นางสาว กมลชนก ศรีพันธบุตร ประมง
54 นางสาว สุภาวดี สุดศรี ประมง
55 นางสาว คริษฐา สินสมบัติ ประมง
56 นางสาว ดรัลพร สุรินธรรม ประมง
57 นางสาว ปริญา จติรอกัษร ประมง
58 นาย กอ้งภพ ไพช้านาญ ประมง
59 นางสาว นันทชพร ชื่นธรรมรักษ์ ประมง
60 นางสาว ชนากานต์ ตราหยก ประมง
61 นาย ณพล ทองพราว ประมง
62 นางสาว วชิราภรณ์ สุมาลี ประมง
63 นางสาว ธัญญาพร พรมผัน ประมง
64 นาย วรพจน์ จนัทร์ชื่น ประมง
65 นาย ธนกฤต มนูจนัทรัถ ประมง
66 นางสาว กชกร อนิทภาระ ประมง
67 นางสาว สุกญัญา เสาองค์ ประมง
68 นางสาว ปรางทิพย์ เร่ียวแรงบุญญา ประมง
69 นางสาว ชเนตตี สรรพอาสา ประมง
70 นางสาว ลภัสรดา เสนานุรักษ์ ประมง
71 นางสาว กญัญาณัฐ สุดจติร์ ประมง
72 นาย ณัฐธนัน แช่มสะอาด ประมง
73 นาย ธนเดช วณิชวรสกลุ ประมง

Page 6 of 72



ที่ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวชิำ
74 นางสาว ณัฐนพพร โพธิ์ไทย ประมง
75 นาย กวิณวัชร์ เกตุหนองโพธิ์ ประมง
76 นางสาว วราภรณ์ สุวิชากร ประมง
77 นางสาว ชลิลฎา แกว้ทอง ประมง
78 นางสาว กญัญนัฐชน์ ดุสิตกลุ ประมง
79 นาย วสุธา แกว้กา่ ประมง
80 นาย ชเนศ องักรุาภินันท์ ประมง
81 นาย ธเนศ เกตุแกว้ ประมง
82 นางสาว รังสิมา พร้อมปัจจุ ประมง
83 นางสาว พิชญ์สินี นิยมสมิต ประมง
84 นางสาว ศศินา หนูเนตร ประมง
85 นางสาว บุญฑริกา กลุศิลป์ ประมง
86 นางสาว ปาริตา บุตตัสสะ ประมง
87 นาย ภัคธร บุญญพันธุ์ ประมง
88 นาย อภิชาติ ตันทางกลู ประมง
89 นางสาว ณัฐชยา มีศุข ประมง
90 นางสาว สกลุตลักขณ์ เสนสายสกลุ ประมง
91 นาย ธนวัฒน์ ปานศรีแกว้ ประมง
92 นางสาว ภรจริา ไพบูลยก์ลุกร ประมง
93 นาย กติติพศ ธนาภิวัฒนกลุ ประมง
94 นางสาว พชิรญาณ์ พระยาลอ ประมง
95 นางสาว กลุจริา ทองปัญญนพ ประมง
96 นาย พิทยา พารุ่ง ประมง
97 นางสาว เนตรชนก เทียนเครือ ประมง
98 นางสาว ศิริรัตน์ จนัทร์รัตน์ ประมง
99 นางสาว ชลธีรา บุญจบุัน ประมง
100 นางสาว รักษมารินทร์ เปรมสิริรัชต์ ประมง

คณะวนศำสตร์
1 นางสาว ชนิศวรา หรดี วนศาสตร์
2 นางสาว กญัญาภัค กาญจนภิรมย์ วนศาสตร์
3 นางสาว ฐาปนี คงพล วนศาสตร์
4 นาย สิรวิชญ์ หะรังศรี วนศาสตร์
5 นาย สมรักษ์ ชาติไทย วนศาสตร์
6 นางสาว จฑุามาศ นิระโส วนศาสตร์
7 นาย ศุภวิชญ์ แกว้อบุล วนศาสตร์
8 นาย ปลื มปีติ งึ มนันใจ วนศาสตร์
9 นางสาว วรดา ธรรมสังวาลย์ วนศาสตร์
10 นาย ธนชัย แววศรี วนศาสตร์
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11 นางสาว เกจ็กวิน ลาภทวีพร วนศาสตร์
12 นางสาว เพชรไพลิน นพรัตน์ วนศาสตร์
13 นาย รชารุฒิ เลิศพงษ์ วนศาสตร์
14 นางสาว นัซรีน แอออ้ย วนศาสตร์
15 นางสาว พจนินท์ เชื อชมกลุ วนศาสตร์
16 นาย ณัฐวุฒิ ทรงประดิษฐ วนศาสตร์
17 นาย กฤษฎา จติรแกว้ วนศาสตร์
18 นางสาว ณภัคชิตา สันต์สวัสด์ิ วนศาสตร์
19 นาย พรหมวิเมศ อนิโองการ วนศาสตร์
20 นาย ราเมศร์ สุทิน วนศาสตร์
21 นางสาว ดรุณวรรณ พงศ์สวัสด์ิ วนศาสตร์
22 นางสาว กมลชนก ยงัสุข วนศาสตร์
23 นางสาว สิริรัตน์ เนียมพิบูลย์ วนศาสตร์

คณะวทิยำศำสตร์
1 นาย อนัฐ ผดุงกจิ คณิตศาสตร์
2 นาย ณัฐสิทธิ์ รุ่งเรืองแสนสุข คณิตศาสตร์
3 นาย กวินท์ ศรีสุลัย คณิตศาสตร์
4 นาย เจษฎา ยาหัส คณิตศาสตร์
5 นางสาว เบญญาภา น้อยนวล คณิตศาสตร์
6 นาย ภานุพัช ฐิติพันธ์รังสฤต เคมี
7 นางสาว พัทธนันท์ ณ พัทลุง เคมี
8 นาย นันธวรรธน์ เสฏฐวิวรรธน์ เคมี
9 นางสาว อรยา อรรถจนิดา เคมี
10 นาย คณุตม์ ชิตท้วม เคมี
11 นางสาว สุวนันท์ อุ่ยพานิช เคมี
12 นางสาว ธณัชนันทน์ มโนกลุจติ เคมี
13 นาย ชิษณุพงศ์ สารแขวีระกลุ เคมี
14 นางสาว ศศิประภา คุ้มวงศ์ เคมี
15 นางสาว นิรชา จารุจณุาวงศ์ เคมี
16 นาย กวิน โลหะ เคมี
17 นางสาว วรรณิดา สุนทรธนปรีดา เคมี
18 นางสาว กลุสตรี สกลุสุธีบุตร เคมี
19 นางสาว พัชรภรณ์ วิริยะธรรมกลุ เคมี
20 นางสาว ธันยพัฒน์ พงษ์สุวรรณ เคมี
21 นางสาว สิริกร สุริยวงศ์ เคมี
22 นางสาว อนิท์อร กติติวุฒิไกร เคมี
23 นางสาว วราลักษณ์ ชัยช่วงโชค ชีววิทยา
24 นาย ภูมินทร์ สินธารา ชีววิทยา
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25 นาย ฐิติวัสส์ ยิ มเยื อน ชีววิทยา
26 นางสาว ภวิตรา ภูก่ดิาการ ชีววิทยา
27 นางสาว ภารดี บุระด้า ชีววิทยา
28 นาย ภัทรเทพ เมืองสมบัติ สถติิ
29 นางสาว วีรยา ชัชวาลวุฒิกลุ สถติิ
30 นาย ปิยะกฤษฏิ์ เศรษฐรังสรรค์ สถติิ
31 นางสาว กชกร ทุ่งสะโร สถติิ
32 นางสาว ฉตัรสุดา เจยีรนัยเจริญ สถติิ
33 นางสาว ชญานิศ ทองหุน่ สถติิ
34 นางสาว จรีนันท์ มานิตย์ สถติิ
35 นางสาว ปารีณา ธิติพงศ์วณิช สถติิ
36 นางสาว วิลาสินี อดุมกลุวณิชย์ สถติิ
37 นาย ธนกฤต ปัญจมานันทกลุ สถติิ
38 นางสาว หทัยภัทร ศักด์ิกจิจรุง สถติิ
39 นาย วิชญ์ ลิขติเสถยีร สถติิ
40 นางสาว นภัสวรรณ มูลเทพ สถติิ
41 นางสาว กญัชริญา จติพงษ์เดช สถติิ
42 นาย สิระวิชญ์ อคัรพันธุ์พงศ์ สถติิ
43 นางสาว วิจติรา ทองรัตนตรัย สถติิ
44 นาย ณัฐวัฒน์ คงเมือง สถติิ
45 นางสาว เบญจรัตน์ วงค์เจริญรัตน์ สถติิ
46 นาย วงศธร เปาะทองค้า สถติิ
47 นางสาว สุวนันท์ วงศ์ลังกา สถติิ
48 นางสาว ณัฐนิชา พุทธา สถติิ
49 นาย พงศกร จ้ารัสพิพัฒน์อาทร สถติิ
50 นาย พงศธร ดามาพงษ์ สถติิ
51 นางสาว ณิชา ณ พัทลุง วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
52 นางสาว นภารักษ์ ภูหลักด่าน วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
53 นางสาว ดาวประกาย แพ่งยอ้ย วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
54 นาย อษัฎายุ วีระสิงห์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
55 นางสาว จติติญาภา กู้กอ้งเกยีรติ วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
56 นางสาว พิชญ์สินี อนิหล้า วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
57 นางสาว ปณิสรา กลูระวัง ฟิสิกส์
58 นางสาว ปวีนา ชุติปัญญะบุตร ฟิสิกส์
59 นาย ชญานนท์ แนบเนียน ฟิสิกส์
60 นาย ภัทรพงศ์ เกดิเจริญ ฟิสิกส์
61 นางสาว อรณิชา วัฒนาพิบูลยช์ัย ฟิสิกส์
62 นาย ธนสีห์ ธนสารสุรพงศ์ ฟิสิกส์
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63 นางสาว ณัฐชา โสตติสถาพรชัย ฟิสิกส์
64 นาย ธีรทัศน์ ชมโชค ฟิสิกส์
65 นาย เจนธรรม จนัทร์เสริมพงศ์ ฟิสิกส์
66 นางสาว สิริชัญญา ถ ้าเพชร ฟิสิกส์
67 นางสาว ลลิตา เมธาวี ฟิสิกส์
68 นางสาว มนัสวี ตั งธงชัย ฟิสิกส์
69 นางสาว อชิรญาณ์ หมืน่กล้า ฟิสิกส์
70 นาย กฤชฐา ค้าภาพันธ์ ฟิสิกส์
71 นางสาว ณัฐนรี อนิโต ฟิสิกส์
72 นางสาว พิมพ์นภา ประทีปพงศ์ ฟิสิกส์
73 นางสาว ณัฐนันท์ หมะสะอะ ฟิสิกส์
74 นาย นครินทร์ ฉนัทะโส ฟิสิกส์
75 นาย ศุภกร เศรษฐ์ชัยยนัต์ จลุชีววิทยา
76 นาย ศุภวิชญ์ ยอดพนาไพร จลุชีววิทยา
77 นางสาว ณิชาพัชร์ ตวงกระสินธุ์ จลุชีววิทยา
78 นาย เศรษฐศาสตร์ เกษรราช จลุชีววิทยา
79 นางสาว นิตยา แซ่ลี จลุชีววิทยา
80 นางสาว สุภาสินี จนัทร์เพ็ญ พันธุศาสตร์
81 นางสาว ณัฐกลุ อคัรปรีดี พันธุศาสตร์
82 นางสาว ปภาวดี กองปาน พันธุศาสตร์
83 นางสาว ปรียนันท์ ออ่นวิลัย พันธุศาสตร์
84 นางสาว วิภาวี รักพงษ์ พันธุศาสตร์
85 นางสาว วรินทร สุมโนจติราภรณ์ พันธุศาสตร์
86 นาย ณัฐพล ประจ้าแถว พันธุศาสตร์
87 นางสาว ตวงรัตน์ ทรัพยโ์ภคา พันธุศาสตร์
88 นางสาว ณัฐรินทร์ ปรีชาเดช พันธุศาสตร์
89 นางสาว ชุติมา ท้าดี พฤกษศาสตร์
90 นางสาว ญาณัจฉรา อรรถสุข พฤกษศาสตร์
91 นางสาว รินรดา เพ็งบุญตรู พฤกษศาสตร์
92 นาย ธนเดช เมืองมูล พฤกษศาสตร์
93 นางสาว กลุสตรี ภัทรพานี พฤกษศาสตร์
94 นาย กร ยพัไพศาลกลุ พฤกษศาสตร์
95 นาย ปรัชญา ชามะรัตน์ พฤกษศาสตร์
96 นางสาว นุชนาฎ ชิงชัย สัตววิทยา
97 นาย วสุพน กล่ินเกษร สัตววิทยา
98 นางสาว ชลิดา กจิพร้อมผล สัตววิทยา
99 นางสาว สุจริา เจษฎาวิทยากลุ สัตววิทยา
100 นาย ธนัยนันท์ ทับทิมศรี สัตววิทยา
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101 นางสาว สิรินาถ ชาญควร สัตววิทยา
102 นางสาว วรรณิดา เจริญสวัสดุ์ิ สัตววิทยา
103 นางสาว ณัฐชนน นาคานุสนธิ์ สัตววิทยา
104 นาย กลัป์ชนม์ ดิลกนรนารถ สัตววิทยา
105 นางสาว ภัฐธิดา พุทธสุภะ สัตววิทยา
106 นางสาว คุลิกา ถริครรชิต สัตววิทยา
107 นาย พงศธร เกตุพัด สัตววิทยา
108 นางสาว ศิริยาภรณ์ ชนะพันชัย ชีวเคมี
109 นางสาว สมจฑุา โอภาสเจริญบุญ ชีวเคมี
110 นางสาว สริตา ธนศรีวนิชชัย ชีวเคมี
111 นางสาว ปพิชญา โชติพันธ์ ชีวเคมี
112 นางสาว วรรณพร แกว้ดวงเล็ก ชีวเคมี
113 นางสาว รุ่งไพลิน กอ้นทรัพย์ ชีวเคมี
114 นางสาว กานต์พิชชา ทองสุข ชีวเคมี
115 นางสาว วธูสิริ ดานพงษ์ ชีวเคมี
116 นางสาว ศศิภา เจยีมใจไพบูลย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
117 นาย ศุภณัฐ จงจติต์พิสมัย วิทยาการคอมพิวเตอร์
118 นาย ปุญญพัฒน์ ญาณวิสิฏฐ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
119 นาย ปิยณัฐ กนัเดช วิทยาการคอมพิวเตอร์
120 นางสาว ภาวินี สุภาวิมล วิทยาการคอมพิวเตอร์
121 นางสาว ธมลวรรณ วชิรพงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
122 นาย ธารินทร์ ชีวะการ วิทยาการคอมพิวเตอร์
123 นาย ศุภพล สุวิทยาวุธ วิทยาการคอมพิวเตอร์
124 นาย ปุลวัชร จติรหวล วิทยาการคอมพิวเตอร์
125 นาย ธีรโชติ โกมล วิทยาการคอมพิวเตอร์
126 นาย สินธุ จทูะสมพากร วิทยาการคอมพิวเตอร์
127 นาย สันติภพ เสนาเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
128 นาย รัชชานนท์ บัวลีสอนสกลุ วิทยาการคอมพิวเตอร์
129 นางสาว ธัญนันท์ รุ่งแสงทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์
130 นางสาว ฑิฆัมพร สิมอดุ วิทยาการคอมพิวเตอร์
131 นางสาว ปทุมมาศ ตุ๋ยเจริญ วิทยาการคอมพิวเตอร์
132 นาย พัฒนชัย วัฒนสวัสด์ิกลุ วิทยาการคอมพิวเตอร์
133 นาย บุญญโชติ ศรีเจริญธรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์
134 นาย ฐิติวัฒน์ ธีรเสถยีรภาคย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
135 นาย สกรรจ์ อคัรเอกฒาลิน วิทยาศาสตร์พื นพิภพ
136 นางสาว กนัติยา ธิแจ้ วิทยาศาสตร์พื นพิภพ
137 นาย ธาตรี ดีเคารพคุณ วิทยาศาสตร์พื นพิภพ
138 นาย วรชัย สิงห์สมบุญ วิทยาศาสตร์พื นพิภพ
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139 นางสาว บุษชรดา สุนทราภา วิทยาศาสตร์พื นพิภพ
140 นาย ธนพล บุพชาติ วิทยาศาสตร์พื นพิภพ
141 นาย วีรภัทร พงศ์ประภากลุ วิทยาศาสตร์พื นพิภพ
142 นางสาว สาริน ออ่งสาคร วิทยาศาสตร์พื นพิภพ
143 นางสาว มณีกาญจน์ ไทยจ้า วิทยาศาสตร์พื นพิภพ
144 นางสาว สุธาวี ธัญญะสิทธิ์ วิทยาศาสตร์พื นพิภพ
145 นาย เนติ แซ่โง้ว วิทยาศาสตร์พื นพิภพ
146 นางสาว พรรณสิริ ชุนดี วิทยาศาสตร์พื นพิภพ
147 นาย พุฒิเมธ กอบกระโทก วิทยาศาสตร์พื นพิภพ
148 นางสาว คณิศรา ติยาภรณ์ชัย วิทยาศาสตร์พื นพิภพ
149 นางสาว ธรณ์ธันย์ ขมประเสริฐ วิทยาศาสตร์พื นพิภพ
150 นาย ณพวิทย์ ครรชิตาวรกลุ เคมีอตุสาหกรรม
151 นางสาว พัชรวดี จรีะวัฒนะ เคมีอตุสาหกรรม
152 นาย ณัฐพล ณรงค์ศักด์ิ เคมีอตุสาหกรรม
153 นาย พสธร พวงพรศรี เคมีอตุสาหกรรม
154 นางสาว สิริมาส ซ่ือเล่ือม เคมีอตุสาหกรรม
155 นางสาว อารีรัตน์  ัตันมา เคมีอตุสาหกรรม
156 นางสาว อรณิชา ด้ากล่ิน เคมีอตุสาหกรรม
157 นางสาว นิรชา แตงเยน็ เคมีอตุสาหกรรม
158 นาย ยศกร สะระชนะ เคมีอตุสาหกรรม
159 นาย ไชยวัฒน์ สงคราม เคมีอตุสาหกรรม
160 นาย นัททินันท์ บุญเนาว์ เคมีอตุสาหกรรม
161 นางสาว เบญจวรรณ บัวลี เคมีอตุสาหกรรม
162 นางสาว สุมิตรา อมัพะลพ วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
163 นางสาว จติสุนา ดาราฉาย วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
164 นางสาว วรารี ทองแยม้ วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
165 นาย กฤตอมร มาละชั่วโมง วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
166 นาย นโม จฑุางกรู วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย(ีนานาชาติ)
167 นางสาว นันทชา กฤษณยรรยง วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย(ีนานาชาติ)
168 นางสาว นันทิชา ธรรมมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย(ีนานาชาติ)
169 นางสาว อญัชลี กจิพาณิชย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย(ีนานาชาติ)
170 นางสาว สิริวิมล แสงสุริศรี วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย(ีนานาชาติ)
171 นาย ไตรภพ เจริญบุญ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย(ีนานาชาติ)
172 นางสาว ณัฐวดี นาทสีทา วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย(ีนานาชาติ)
173 นางสาว บัณฑิตา สาเพิ่มทรัพย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย(ีนานาชาติ)
174 นางสาว สุธิดา วิเศษธร วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย(ีนานาชาติ)
175 นางสาว รัฐศิมาภรณ์ ไชยโชค วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย(ีนานาชาติ)
176 นาย กรกฏ สวนทอง วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย(ีนานาชาติ)
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177 นางสาว กลัยกร เกตุมาโร วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย(ีนานาชาติ)
178 นาย ยทุธชัย แพ่งศรีสาร วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย(ีนานาชาติ)
179 นางสาว สุกฤตา พูลสวัสด์ิ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย(ีนานาชาติ)
180 นาย เนติธร พิมพ์ไลย วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย(ีนานาชาติ)

คณะวศิวกรรมศำสตร์
1 นาย ภคพงษ์ โต๊ะทอง วิศวกรรมการบินและอวกาศ
2 นาย วชิรวิทย์ อาจอ้านวยกจิจา วิศวกรรมการบินและอวกาศ
3 นางสาว พิมพ์ชนก รัศมีคุณารัตน์ วิศวกรรมการบินและอวกาศ
4 นาย วริศ มหาศาลสกลุ วิศวกรรมการบินและอวกาศ
5 นาย ธนภัทร ลี วิศวกรรมการบินและอวกาศ
6 นาย นิธิพงศ์ ดลกลุชัย วิศวกรรมการบินและอวกาศ
7 นางสาว นัชชา ชาญชัยศรี วิศวกรรมการบินและอวกาศ
8 นาย รวิชญ์ พุทธศนากลุ วิศวกรรมการบินและอวกาศ
9 นาย ปัฐน์ กรรณสูตร วิศวกรรมการบินและอวกาศ
10 นาย ศุภสิน รุ้งสิทธิกลุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
11 นาย วรรธนัย บุญเพิ่ม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
12 นาย ชนกานต์ เหลืองภิรมย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
13 นาย หัสกฤษฏิ์ เกดิบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
14 นาย ณัฏฐ์ ศิริสัมพันธ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
15 นาย ชยพล ปัญจะเทวคุปต์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
16 นาย ธีธัช เอี่ยมโชติชวลิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
17 นาย กฤติน ชวาลรติกลุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
18 นาย ธีร์ธัฐ พรหมประดิษฐ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
19 นางสาว ภัคธีมา พูนทองพันธ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
20 นางสาว อภิชญา บุญมีสุวรรณ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
21 นาย อทิธิวัฒน์ สุขมุธนากลุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
22 นาย ศิวะ บุญพรรณมงคล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
23 นางสาว ณัชพร พลกจิสราญ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
24 นาย ธนพล สุวรรณเกษาวงษ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
25 นางสาว ปภัสสรณ์ การุณงามพรรณ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
26 นาย เอกสิทธิ์ โค้วเจริญ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
27 นางสาว อนิทุรัตน์ อตัถาภินันท์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
28 นาย ตีรณัช ยิ่งปัญญาโชค วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
29 นางสาว นัทธมน อายกุาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
30 นาย ปิยวัช ภวะจนัทร์สถติ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
31 นางสาว รินรดา ยิ่งสุขกมล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
32 นาย ณภัทร เผ่าพันธ์ดี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
33 นางสาว กญัชรส หาป้อมชัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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34 นาย พีรณัฐ ณ นคร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
35 นาย ชนกนันท์ ชังชั่ว วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
36 นาย อคัรเมธ ชยาภิวัฒน์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
37 นาย ณัฏฐวิทย์ ชาญเวชศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
38 นาย สวภพ ชวนะ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
39 นาย ณัฐพงศ์ สมบูรณ์ภัทรกจิ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
40 นาย นนทณัฐ นุตสติ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
41 นางสาว กติติยา กู้เกยีรติกลู วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
42 นาย ธฤต หอเพชรรุ่งเรือง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
43 นางสาว ภัทรพร หาญผดุงกจิ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
44 นางสาว รวิสรา รัตนวรรณนุกลู วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
45 นาย ณัฐพล เวชกจิวาณิชย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
46 นาย สิรภพ กางกั น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
47 นาย กรวิชญ์ ชัยกงัวาฬ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
48 นางสาว ณัฐณิชา ช้างจนัทร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
49 นาย ประกฤษฎิ์ กนกพงศกร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
50 นางสาว อญัญาณี ถมังกจิ วิศวกรรมเคมี
51 นาย พศิน ศิริรัตน์ วิศวกรรมเคมี
52 นาย ณภัทร ไวพ่อค้า วิศวกรรมเคมี
53 นางสาว กรกมล มธุรส วิศวกรรมเคมี
54 นาย ฌานพล คงสุทธิ์ วิศวกรรมเคมี
55 นาย เสฏฐนันท์ ลีละวัฒน์วัฒนา วิศวกรรมเคมี
56 นาย เสฎฐณัฐ สุรฐิติเมธากลุ วิศวกรรมเคมี
57 นาย บุริศร คันตะปุระ วิศวกรรมเคมี
58 นาย จริะ เลิศปีติโกวิท วิศวกรรมเคมี
59 นาย สรวิชญ์ สันติกลุ วิศวกรรมเคมี
60 นางสาว ภาสินี เพชรผุด วิศวกรรมเคมี
61 นางสาว ชญานิน มุง่ถิ่น วิศวกรรมเคมี
62 นาย ภัคนันท์ ประดับ วิศวกรรมเคมี
63 นาย สุรัตน์ เปรมปลื ม วิศวกรรมเคมี
64 นาย กนัตภณ ยวุัฒนะ วิศวกรรมเคร่ืองกล
65 นาย ศิรวิชญ์ ตันติภูวนารถ วิศวกรรมเคร่ืองกล
66 นาย ชัยชนะ อนุรักษ์จาตุรงค์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
67 นาย สหรัฐ นิมมานโสภณ วิศวกรรมเคร่ืองกล
68 นาย รุจภิาส พิริยะพาณิชย์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
69 นาย ณัฐสิทธิ์ เกดิประทุม วิศวกรรมเคร่ืองกล
70 นาย สุธี อุ่นเจริญสุข วิศวกรรมเคร่ืองกล
71 นาย นครา แสงศรีจนัทร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
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72 นาย ภูษณ วินัยพานิช วิศวกรรมเคร่ืองกล
73 นาย พลกฤษณ์ เจมิพิพัฒน์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
74 นาย ปัณณวัฒน์ เพชรอตุโล วิศวกรรมเคร่ืองกล
75 นาย ณัฎฐ์ เหลืองสิรพรชัย วิศวกรรมเคร่ืองกล
76 นาย ดลพักตร์ ศิริชมภู วิศวกรรมเคร่ืองกล
77 นาย เดชาพล พิทยากรภักดี วิศวกรรมเคร่ืองกล
78 นาย พุฒิ จปูระเสริฐ วิศวกรรมเคร่ืองกล
79 นาย ภูวิช เงินประสพสุข วิศวกรรมเคร่ืองกล
80 นาย พันธกานต์ ชุนหะวัฒนกจิ วิศวกรรมเคร่ืองกล
81 นาย ณัฐดนัย รุ่งกติิพงษ์พันธ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
82 นาย กฤษดา ธรรมปรีชาถาวร วิศวกรรมเคร่ืองกล
83 นางสาว เบญจพร คุ้มเปล่ียน วิศวกรรมเคร่ืองกล
84 นาย อทิธิมนต์ มงคลวิเศษกจิ วิศวกรรมเคร่ืองกล
85 นาย อริญชย์ ศรีสังข์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
86 นาย ชนน สุขโข วิศวกรรมเคร่ืองกล
87 นาย ธนภูมิ เนตรหาญ วิศวกรรมเคร่ืองกล
88 นาย พิรุฬห์ สังขรั์กษา วิศวกรรมเคร่ืองกล
89 นาย กติติ พวงศิริ วิศวกรรมเคร่ืองกล
90 นาย วิศรุต น้าศิริโยธิน วิศวกรรมเคร่ืองกล
91 นางสาว วรรณรวี ส้าเร็จผลดี วิศวกรรมเคร่ืองกล
92 นางสาว ทักษพร มฆวันดลพัฒน์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
93 นาย ปรมัตถ์ พลายน้อย วิศวกรรมเคร่ืองกล
94 นาย ฉฐัวัฒน์ เหมวิเชียรวุฒิ วิศวกรรมเคร่ืองกล
95 นาย อาชวิต พูนธนาทรัพย์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
96 นาย ปฏิวัติ ผานิ วิศวกรรมเคร่ืองกล
97 นาย พีรวัส นวมทอง วิศวกรรมเคร่ืองกล
98 นาย กลวัชร สมพงษ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
99 นาย ภาวิต ตั งวงศ์กจิ วิศวกรรมเคร่ืองกล
100 นาย กติติพิชญ์ ช่วยชู วิศวกรรมเคร่ืองกล
101 นาย ณภัทร ศรีเพชรี วิศวกรรมเคร่ืองกล
102 นาย รวิพงษ์ เลิศส้าราญ วิศวกรรมเคร่ืองกล
103 นาย ณัชพล หาญทองค้า วิศวกรรมเคร่ืองกล
104 นางสาว อรนลิน ยงเกยีรติกานต์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
105 นาย พิชญุตม์ บุญมาพงษ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
106 นาย ปิยะเทพ เสือทิม วิศวกรรมเคร่ืองกล
107 นาย ทีฆทัศน์ กลัยางาม วิศวกรรมเคร่ืองกล
108 นาย พาทิศ สังขท์อง วิศวกรรมเคร่ืองกล
109 นาย อธิพัฒน์ โรจนะสิริ วิศวกรรมเคร่ืองกล
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110 นาย ธนา จงเจริญศิริ วิศวกรรมเคร่ืองกล
111 นาย วีรภัทร ดิษฐ์ศิริ วิศวกรรมเคร่ืองกล
112 นาย พลวุฒิ ทรงสุข วิศวกรรมเคร่ืองกล
113 นาย พีรพล เดชรา วิศวกรรมเคร่ืองกล
114 นาย ฐิติพงศ์ เพ็งศรี วิศวกรรมเคร่ืองกล
115 นาย วุฒิกลุ อภินันท์รัตนกลุ วิศวกรรมเคร่ืองกล
116 นาย ปรัญชัย พนิตจติบุญ วิศวกรรมเคร่ืองกล
117 นาย ปวริศ บุญนิรันดร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
118 นาย ราเชนท์ ศุภรมงคล วิศวกรรมเคร่ืองกล
119 นาย วีรภัทร งามเจตวรกลุ วิศวกรรมเคร่ืองกล
120 นางสาว ฎารุญา ดียิ่ง วิศวกรรมเคร่ืองกล
121 นาย คณัสนันท์ สิริวัฒนพรกลุ วิศวกรรมเคร่ืองกล
122 นาย ติณณ์ คลังช้านาญ วิศวกรรมเคร่ืองกล
123 นางสาว แกว้เกล้า เมธาภาคย์ วิศวกรรมไฟฟ้า
124 นาย พัชรพล ค้าแกว้ วิศวกรรมไฟฟ้า
125 นาย วรัตน์ โชคอุ่นกจิ วิศวกรรมไฟฟ้า
126 นาย สุทธินัย เนติธรรมกลุ วิศวกรรมไฟฟ้า
127 นางสาว สาธิดา สุขพงษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า
128 นาย ชยตุม์ ตังอ้านวย วิศวกรรมไฟฟ้า
129 นางสาว อภิชญา สกลุเชื อ วิศวกรรมไฟฟ้า
130 นาย เสฎฐวุฒิ สุคนธ์เตชาวัชร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
131 นาย หฤษฎ์ มีประมูล วิศวกรรมไฟฟ้า
132 นาย อชัฌา เครือพันธ์ศักด์ิ วิศวกรรมไฟฟ้า
133 นางสาว นรินทิพย์ ชัยยานนท์ วิศวกรรมไฟฟ้า
134 นาย วรธันย์ ศิริลักษณ์ตระกลู วิศวกรรมไฟฟ้า
135 นางสาว ศุภมน บุญฉายแสง วิศวกรรมไฟฟ้า
136 นาย นพดล คงส้าราญ วิศวกรรมไฟฟ้า
137 นาย วันโชค โพธิ์ถาวร วิศวกรรมไฟฟ้า
138 นาย รัฐภูมิ  ิผิวงาม วิศวกรรมไฟฟ้า
139 นางสาว ประภาพรรณ รุจโิกไศย วิศวกรรมไฟฟ้า
140 นางสาว จติรสินี ถาวราวุธ วิศวกรรมไฟฟ้า
141 นางสาว สุนีณัฐ สือวงศ์ประยรู วิศวกรรมไฟฟ้า
142 นาย ศุภวิชญ์ ฐิติภัทรกร วิศวกรรมไฟฟ้า
143 นาย ธนภัทร ตันตสิรินทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
144 นาย ณัฐนนท์ พฤกษ์วัชรกลุ วิศวกรรมไฟฟ้า
145 นาย เมธาสิทธิ์ ไชยค้าภา วิศวกรรมไฟฟ้า
146 นาย ธีรพล รัตนพิมพ์ภาภรณ์ วิศวกรรมไฟฟ้า
147 นาย สิทธิวัฒน์ อิ่มเอบิปฐม วิศวกรรมไฟฟ้า
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148 นางสาว กนกภรณ์ สุขพันธุ์ วิศวกรรมไฟฟ้า
149 นาย พิชัย ตรัสนิม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
150 นาย อคัรวิทย์ พงศ์วิรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า
151 นาย อลงกต ส่ือวงศ์สุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า
152 นาย ศิวัช โพธิ์ไทร วิศวกรรมไฟฟ้า
153 นาย นิวิฐ องัเกดิโชค วิศวกรรมไฟฟ้า
154 นาย นิติพัฒน์ ธศักด์ิสิทธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า
155 นาย กฤตภาส รัตนสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า
156 นาย นนทพัทธ์ เนตรทิพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า
157 นาย ธีรโชติ จรูญเจตจ้านง วิศวกรรมไฟฟ้า
158 นาย ปวริศ เจยีศิริพร วิศวกรรมไฟฟ้า
159 นาย ธนัท ห่อไพศาล วิศวกรรมไฟฟ้า
160 นาย วีรสิทธิ์ ชัยช่วงโชค วิศวกรรมไฟฟ้า
161 นาย สิรภัทร บุญจนัทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
162 นาย สุริยา อมัโร วิศวกรรมไฟฟ้า
163 นาย เมธัส อรุณชัยพงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า
164 นาย วรรธนัย ทรัพยป์ระเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้า
165 นาย ฐนิสพงษ์ จนัปุม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
166 นางสาว พงศยา อมรรัตนไพบูลย์ วิศวกรรมไฟฟ้า
167 นาย กนัตภณ วุฒิกรสมบัติกลุ วิศวกรรมไฟฟ้า
168 นางสาว พิชญา ทรัพยอ์มัพร วิศวกรรมไฟฟ้า
169 นาย จติรทิวัส ตั งวชิรา วิศวกรรมไฟฟ้า
170 นาย ณัฐสิทธิ์ ปิยะสอน วิศวกรรมไฟฟ้า
171 นางสาว วริศรา ทองฝังพลอย วิศวกรรมไฟฟ้า
172 นาย ภัทรภาคย์ ธนะภพ วิศวกรรมไฟฟ้า
173 นาย ภูวงศ์ พนมชัย วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
174 นางสาว พัณณิตา สกลุเอี่ยม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
175 นาย ธนภัทร ถนัดค้า วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
176 นางสาว อภิญญา ภัททิยกลุ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
177 นาย นภัทร ตันสุธิรพงษ์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
178 นางสาว พัทธมน อษุยาพร วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
179 นาย ธรรมวีร์ มโนชญากร วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
180 นาย นราวิชญ์ ไชยภักดี วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
181 นาย ฐิติพงษ์ พันธ์พิพัฒไพบูลย์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
182 นาย ธนัช พฤกษ์ภานุกร วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
183 นาย เนติภัทร รักวัฒนกลุ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
184 นางสาว สิตานันท์ วัฒนะบูรณาพันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
185 นางสาว ศันสนีย์ ธารากลุประทีป วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
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186 นาย ธาดา นพรัตยาภรณ์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
187 นาย ภราดร เสาวนียพ์ิทักษ์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
188 นางสาว ณัฐวดี นาคทุ่งเตา วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
189 นาย คิมหันต์ มาลัย วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
190 นาย เมธาสิทธิ์ ออ่นเเกว้ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
191 นางสาว ธัญชนก ศิริครรชิตถาวร วิศวกรรมโยธา
192 นาย จริโชติ วงษ์สุทักษ์ วิศวกรรมโยธา
193 นาย ณัฐกติต์ พึ่งลอย วิศวกรรมโยธา
194 นาย ชินพัฒน์ รัตนภิรมย์ วิศวกรรมโยธา
195 นาย เกยีรติศักด์ิ เกยีรติขจรกลุ วิศวกรรมโยธา
196 นาย จริกฤต รักวาทิน วิศวกรรมโยธา
197 นาย ธนภัทร สุธิชัย วิศวกรรมโยธา
198 นาย อธิพงศ์ กงจกัร์ วิศวกรรมโยธา
199 นางสาว บุรัสกร สง่ารังสิโนทัย วิศวกรรมโยธา
200 นางสาว ชนัญชิดา พาณิชยว์ิบูลย์ วิศวกรรมโยธา
201 นาย จโีร่ ปานด้า วิศวกรรมโยธา
202 นางสาว พิชาภา จั่นนิธิกลุ วิศวกรรมโยธา
203 นาย ภัคนันท์ สุวรรณทวีสุข วิศวกรรมโยธา
204 นาย สุรกลุ บาหราม วิศวกรรมโยธา
205 นาย ชาญชัย จงจรูญเกยีรติ วิศวกรรมโยธา
206 นาย พันธกานต์ ประสานพันธ์ วิศวกรรมโยธา
207 นาย พงศ์เทพ จอูาภรณ์ วิศวกรรมโยธา
208 นาย เสฏฐวุฒิ นนตะพันธ์ วิศวกรรมโยธา
209 นางสาว ฐิตาภา พลครบุรี วิศวกรรมโยธา
210 นาย ณัฎฐ์นันธ์ จนัทรวิสุทธิ์ วิศวกรรมโยธา
211 นาย วิศรุต แกว้ชื่น วิศวกรรมโยธา
212 นาย ชัสมา ธัญกจิ วิศวกรรมโยธา
213 นาย พรเทพ แขง็ขนั วิศวกรรมโยธา
214 นาย ณธัช เมฆานุวัตน์ วิศวกรรมโยธา
215 นางสาว กนัตพร รุ่งโรจน์สารทิศ วิศวกรรมโยธา
216 นาย ปัณณธร ตั งวัฒนะตระกลู วิศวกรรมโยธา
217 นาย จกัริน พูนวศิน วิศวกรรมโยธา
218 นาย ทวิปรัชญ์ เหม่ชัยภูมิ วิศวกรรมโยธา
219 นาย เศรษฐกร ไชยประเสริฐ วิศวกรรมโยธา
220 นาย ธนธรณ์ ครบนพรัตน์ วิศวกรรมโยธา
221 นางสาว รินรดา เร้าเสถยีร วิศวกรรมโยธา
222 นาย ธีรินท์ภพ นววิมาน วิศวกรรมโยธา
223 นาย ปภิณวิช เชาวดี วิศวกรรมโยธา
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224 นาย พุฒิพงศ์ หฤหรรษพงศ์ วิศวกรรมโยธา
225 นาย พสุวงศ์ ไตรรัตน์ วิศวกรรมโยธา
226 นาย กติติภัฎ ศรีสมบัติ วิศวกรรมโยธา
227 นางสาว พิมพ์สุข ยวุดีนิเวศ วิศวกรรมโยธา
228 นาย คราม นิสภานนท์ วิศวกรรมโยธา
229 นาย ศรัณยู เรืองฉาย วิศวกรรมโยธา
230 นาย ณรัฐณ์ สีห์ไพโรจ วิศวกรรมโยธา
231 นางสาว ฐิตาภา ติยะโสภณจติ วิศวกรรมโยธา
232 นาย วุฒิชัย ไชยมี วิศวกรรมโยธา
233 นาย คุณาธิป สุขประเสริฐ วิศวกรรมโยธา
234 นาย วีรวงษ์ เกตุวงษ์ วิศวกรรมโยธา
235 นาย พงศธร โตประเสริฐพงศ์ วิศวกรรมโยธา
236 นาย สิรวิชญ์ สีหา วิศวกรรมโยธา
237 นาย เมธาวัฒน์ ทองอยู่ วิศวกรรมโยธา
238 นาย ชัชพงศ์ หาญหฤหรรษ์ วิศวกรรมโยธา
239 นาย วรศักด์ิ ศรีบุญวงศ์ วิศวกรรมโยธา
240 นาย วุฒินันท์ เพิ่มพูล วิศวกรรมโยธา
241 นาย สัญชัย สุมนัส วิศวกรรมโยธา
242 นาย พัชรพล ปอวิจติกลุ วิศวกรรมโยธา
243 นาย ฐาปกรณ์ สงข้า วิศวกรรมโยธา
244 นาย ณัฐพงษ์ ตรุษสระน้อย วิศวกรรมโยธา
245 นาย ธนพล เทพวงษ์ วิศวกรรมโยธา
246 นาย จรูญโรจน์ ผสมทรัพย์ วิศวกรรมโยธา
247 นาย ธิติ ช่วยเกตุ วิศวกรรมโยธา
248 นาย ประพันธ์ ทองลอย วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
249 นาย ธรรศ สุรสราญวงศ์ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
250 นาย เจษฎา แสงอมร วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
251 นาย ธีรวุฒิ แกว้ภิรมย์ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
252 นางสาว นภัสสร มรรคผล วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
253 นาย ยคุลเดช บุุณยรัตน์ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
254 นางสาว ฐิติกาญจน์ โพธิ์ทา วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
255 นาย ณัฐกร ประเสริฐทองกร วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
256 นาย ปิยะพัฒน์ ศรศรี วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
257 นางสาว สิริญา ศรีบุญมา วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
258 นาย ธีรภัทร เรืองส้าเร็จ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
259 นางสาว ผกามาศ สืบแยม้ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
260 นาย นฤสรณ์ อริยสกลุวงศ์ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
261 นาย พงษ์ประเสริฐ จริกลุสมโชค วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
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262 นาย กติติเชษฐ์ ปรางค์ศรีทอง วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
263 นาย ธนโชติ วงษ์เกดิ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
264 นางสาว สิริยากร สันติกชกร วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
265 นาย ณัฐดนัย เลิศศักด์ิเสรีกลุ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
266 นางสาว แพรวา จาววงศ์สันต์ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
267 นาย อดิศักด์ิ พาศิรายธุ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
268 นาย นฤเบศร เกตุถนิ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
269 นาย ศรุต จฬุพรรค์ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
270 นาย พัทธนันท์ ชัยกจิวัฒนะ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
271 นาย สุเมธา ไชยรัตน์ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
272 นาย สมเจตน์ อมรรัตนศิริ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
273 นาย นพรุจ เพชรทอง วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
274 นาย สิทธิรัตน์ เพิ่มหรรษา วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
275 นาย พชรพล เทศสมบุญ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
276 นาย ภาณุเดช หีบเงิน วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
277 นางสาว สุภาวดี บุญญอารักษ์ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
278 นาย ยศไกร ปัน่เมืองปัก วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
279 นางสาว พรนภัส คงบูชาเกยีรติ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน ้า
280 นาย วีรภัทร อมรสิริกลุ วิศวกรรมวัสดุ
281 นาย กฤติน กลุมุติวัฒน์ วิศวกรรมวัสดุ
282 นาย ธีธัช กรณ์ถาวรวงศ์ วิศวกรรมวัสดุ
283 นาย ณัฐชนน ปิยะชโลทร วิศวกรรมวัสดุ
284 นาย คณาธิป โกยอนรรฆกลุ วิศวกรรมวัสดุ
285 นาย อนุรักษ์ นิม่เสมอ วิศวกรรมวัสดุ
286 นาย ภูริลาภ ปกรณ์ธรรม วิศวกรรมวัสดุ
287 นางสาว ศศิมาภรณ์ มนขนุทด วิศวกรรมวัสดุ
288 นาย วิริทธิ์พล เมืองสบาย วิศวกรรมวัสดุ
289 นาย เอกดนัย ดีประเสริฐวงศ์ วิศวกรรมวัสดุ
290 นาย ไท จริะสิทธิกร วิศวกรรมวัสดุ
291 นางสาว อรนิชา อดุมรัตน์ วิศวกรรมวัสดุ
292 นางสาว กนกวรรณ สุวิวัฒนา วิศวกรรมวัสดุ
293 นางสาว ศิริพิชา ล่ิมพาณิชย์ วิศวกรรมวัสดุ
294 นางสาว กมลชนก เล็กมณี วิศวกรรมวัสดุ
295 นาย นบุญ บุญจร วิศวกรรมวัสดุ
296 นาย ณัฏฐ์ ลิ มถาวรรักษ์ วิศวกรรมวัสดุ
297 นาย ณัฐพงศ์ พงศ์พนางาม วิศวกรรมวัสดุ
298 นางสาว รวิภา อนิทกลู วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
299 นางสาว สุพิชฌาย์ สุขประเสริฐ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
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300 นางสาว จดิาภา พูนนิพงษ์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
301 นาย ณัฐนัย แกว้พินิจ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
302 นาย ปรเมษฐ์ ปทุมสูติ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
303 นาย ชวภณ ตั งศิริชูช่วย วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
304 นางสาว ชมพูภัส รุจาธนนันท์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
305 นาย กติติคุณ ปาค้ามา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
306 นาย สพลดนัย ชูมณี วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
307 นาย ธนการ สมสุข วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
308 นางสาว ปิยวรรณ แสงดอกไม้ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
309 นาย สรวิชญ์ สอาดสุด วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
310 นาย วิฆเนศ สระส้าลี วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
311 นาย ภควรรษ สุจติรัตนันท์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
312 นาย สมาธิ สมอโณทัย วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
313 นาย ณัฐภัทร วรรณพันธ์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
314 นางสาว ญาณิศา นวลอนันต์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
315 นางสาว วรรณรดา โตนาม วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
316 นาย จริวัฒน์ วงศ์ภัทรกลุ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
317 นางสาว รุจริางค์ ทองกระจา่ง วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
318 นาย ณัฐภัทร หัชชะวณิช วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
319 นางสาว นันท์นภัส พึ่งพูล วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
320 นางสาว เพ็ญกวิน จงมหวิญญู วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
321 นางสาว พัดชา ดิลกวัฒนวัฒน์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
322 นางสาว กมลภรณ์ กงัวานรัตนา วิศวกรรมอตุสาหการ
323 นาย นลธวัช เกยีรติสโร วิศวกรรมอตุสาหการ
324 นาย ภูมิ วทัญญุตา วิศวกรรมอตุสาหการ
325 นาย ภวินท์พล วียานนท์ วิศวกรรมอตุสาหการ
326 นาย คุณานนต์ ศรีสุภัควงศ์ วิศวกรรมอตุสาหการ
327 นาย ธัมม์ หอมชื่น วิศวกรรมอตุสาหการ
328 นาย ณัฐชนน บูรณะ วิศวกรรมอตุสาหการ
329 นาย ปริญญา สกลุอดุมกาญจน์ วิศวกรรมอตุสาหการ
330 นางสาว ณัฐกมล สมศิริธรรม วิศวกรรมอตุสาหการ
331 นางสาว ณัชชารีย์ เลิศธีรเรืองกลุ วิศวกรรมอตุสาหการ
332 นาย ณัฐนันท์ ว่องประพิณกลุ วิศวกรรมอตุสาหการ
333 นาย สุรพันธุ์ เลิศสุวรรณโรจน์ วิศวกรรมอตุสาหการ
334 นาย จติณุพงศ์ ตันติโกสุม วิศวกรรมอตุสาหการ
335 นาย ศักยณ์รงค์ ณ นคร วิศวกรรมอตุสาหการ
336 นางสาว ปริชญา ใจบุญ วิศวกรรมอตุสาหการ
337 นางสาว ฐิตินันท์ เลิศปัญญาโรจน์ วิศวกรรมอตุสาหการ
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338 นาย นายอชิตพล พิบูลยไ์พโรจน์ วิศวกรรมอตุสาหการ
339 นางสาว ณัฏฐ์นรี ประเสริฐผล วิศวกรรมอตุสาหการ
340 นาย กญัห์ปวีณ์ิ ชมภูจนัทร์ วิศวกรรมอตุสาหการ
341 นางสาว ณิชนันทน์ ปิดทอง วิศวกรรมอตุสาหการ
342 นาย สถาพร ใจกล้า วิศวกรรมอตุสาหการ
343 นางสาว นุสรา องัสนันท์ วิศวกรรมอตุสาหการ
344 นางสาว กฤษตญพร เอื อวรธรรม วิศวกรรมอตุสาหการ
345 นาย จริวัฒน์ อ้านาจบรรจง วิศวกรรมอตุสาหการ
346 นางสาว วสิษฐ์พร จนัทมฤก วิศวกรรมอตุสาหการ
347 นางสาว ศรัณยา หิรัญวิภาส วิศวกรรมอตุสาหการ
348 นาย กานต์ เลี ยวประไพ วิศวกรรมอตุสาหการ
349 นางสาว มาริสา เครือเทพ วิศวกรรมอตุสาหการ
350 นางสาว ณัฎฐ์กฤตา นิกขน์ิภา วิศวกรรมอตุสาหการ
351 นาย ธัชพงศ์ วงศ์สว่างรัศมี วิศวกรรมอตุสาหการ
352 นาย ภีมสิษฐ์ กลุรัชตะสถาพร วิศวกรรมอตุสาหการ
353 นางสาว ชนนิกานต์ อากยิวงศ์ วิศวกรรมอตุสาหการ
354 นางสาว นนทินี กจินิที วิศวกรรมอตุสาหการ
355 นาย ธนวิชญ์ พงษ์สุเทพ วิศวกรรมอตุสาหการ
356 นางสาว ชวัลลักษณ์ คงเดชอดุมกลุ วิศวกรรมอตุสาหการ
357 นาย ศุภกร ธนิกพิทักษ์ วิศวกรรมอตุสาหการ
358 นาย วรรธนัย ลีลาจรัสแสง วิศวกรรมอตุสาหการ
359 นางสาว นันทิชา มณีรัตนะกลู วิศวกรรมอตุสาหการ
360 นางสาว กมลชนก โพธิ์บุญ วิศวกรรมอตุสาหการ
361 นาย ธนบดี วรวงศ์เธอ วิศวกรรมอตุสาหการ
362 นาย ดิศรณ์ บัวศรี วิศวกรรมอตุสาหการ
363 นาย โรจนินทร์ งามสุขสวัสด์ิ วิศวกรรมอตุสาหการ
364 นาย ชาญวิทย์ ชาติค้าดี วิศวกรรมอตุสาหการ
365 นาย ธนกร พันหา วิศวกรรมอตุสาหการ
366 นาย ปฐมพนธ์ ชัยพงศ์เกษม วิศวกรรมอตุสาหการ
367 นางสาว บัณฑิตา จติโสภา วิศวกรรมอตุสาหการ
368 นาย กติติพศ รัตนรัตน์ วิศวกรรมอตุสาหการ
369 นาย สุกฤษ ฉตัรไชยเดช วิศวกรรมอตุสาหการ
370 นาย อติวิชญ์ กติิธีระกลุ วิศวกรรมอตุสาหการ
371 นาย คชาภัส ประภากรมโน วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
372 นางสาว ณภัส วัชรเมธีวรนันท์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
373 นางสาว ศิรดา จนัทร์เจา้ฉาย วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
374 นางสาว นนทณัฐ บุญพบ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
375 นาย พิชญ์ ช่างสลัก วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
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376 นางสาว นันทิศา ชื่นแดชุ่ม วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
377 นาย วศิน องักรุรัต วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
378 นางสาว อรณัฐฏ์ษา นูมหันต์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
379 นางสาว ดิษวรรณ ปลอดภัย วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
380 นางสาว จริยาภรณ์ พงศ์อมัพรสิทธิ์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
381 นาย ชิดชนก ชิตพยคัฆ์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
382 นาย อภิชานนท์ ลิมป์สุคนธ์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
383 นางสาว กมลพรรณ ภักดีไทย วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
384 นาย ฐวุฒิ บัววัฒนา วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
385 นาย วรเดช ผายทอง วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
386 นาย ภูษิต เพ็งมาก วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
387 นาย ภูริทัตต์ กจิแผ่ไพศาล วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
388 นาย กติติพศ อนิจนัทร์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
389 นางสาว องิพร ปูรณโชติ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
390 นาย วุฒิภัทร พิลานันท์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
391 นางสาว ธนัชชา วสุวัต วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
392 นางสาว รสธร บูรณวิเศษกลุ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
393 นาย พีรณัฐ แกว้สัมฤทธิ์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
394 นาย ณัฏฐกติต์ิ กติติวรการชัย วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
395 นาย ฐิติวุฒน์ สุขพรหม วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
396 นาย รฏณ ด่านกลุ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
397 นางสาว ธมนวรรณ จ้าปาวัลย์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
398 นาย กฤตชัย เวชชากลุ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
399 นาย วาเลน ทองค้า วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
400 นาย จณิณวัตร เพชรเปล่งสี วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
401 นาย รัฐพล ตั งจติวิสุทธิ์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
402 นางสาว ปูยา ปานเดย์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
403 นาย ธนกฤต แกน่เมือง วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
404 นาย สันติ บาดีนี่ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
405 นาย ธนภัทร ปิยะพันธุ์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
406 นางสาว ปัทมาภรณ์ สุวจติตานนท์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
407 นาย ศิรชัช สัตยารักษ์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
408 นาย กติติธัช นราวิชญ์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
409 นาย จริายุ พรจตุรวิธ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
410 นาย ณัฏฐ์คเณศ วุฒิกลุกรนันท์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
411 นาย จามิกร คงถาวร วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
412 นางสาว ณิชกานต์ วงษ์สกลุ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
413 นางสาว ทัศน์ลักษณ์ ศิริวัฒนาสุนทร วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
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414 นาย กษิดิษฐ์ เพียรธรรม วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
415 นาย ศุภกร สุขมี วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
416 นาย นันทนัช องัศุภากร วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
417 นาย เหมรุจ ศรีสมพันธุ์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
418 นาย อศิรา ศรีมงคลธาราธร วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
419 นางสาว ศุภิสรา วัชรพันธุ์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
420 นาย ธนกฤต ศรีลุนช่าง วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
421 นาย ธนภัทร ลาภอดุมพันธ์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
422 นางสาว ปองกานต์ รายภิรมย์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
423 นาย พิพัฒน์ ผึ งไผ่งาม วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
424 นางสาว รดา เรืองสวัสด์ิ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
425 นางสาว สุทัตตา ศรีสุวรรณ์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
426 นาย อดุมการณ์ ทองดีเลิศ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
427 นางสาว พิมพิดา พิพัฒน์เจษฎากลุ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
428 นาย ชาครียส์ ทองเกื อ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
429 นาย กนิษฐ์ฌาน มุกลีมาศ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
430 นาย ตะวัน เกตุสิงห์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
431 นางสาว วุฒิพร ศรีช่วงโชติ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
432 นาย กฤษณ ทวีสุต วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
433 นาย อนณ มินศิริ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
434 นาย ธเนศ นววัฒนทรัพย์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
435 นาย จารุธัช เจริญธนโชติ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
436 นาย ภาสกร ทางเจริญ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
437 นาย ปรนพ วาณิชยศ์รีภิญโญ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
438 นาย ฉนัทพัทธ์ ศรีเพ็ญ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
439 นาย จริะวิน กจิกติติกร วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
440 นาย วรัชญ์ จงัวัฒนกลุ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
441 นาย สิฐพร เรืองนุน่ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
442 นาย ภานุพงษ์ มงคลชัยชนะ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
443 นาย ณัฐกติต์ิ สมบูรณ์เจริญชัย วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
444 นาย บัณฑิต บุษษะ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
445 นาย กติตินนท์ โอภาส วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
446 นาย สวิตต์ พึ่งเจษฎา วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
447 นาย วีรภัทร แจง้แช่ม วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
448 นาย ปาณัสม์ เกยีรติขจรไกล วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
449 นางสาว วรดา ส้าราญศิริกลุ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
450 นาย ภัทรชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
451 นาย นิพิฐพนธ์ เศรษฐวัส วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
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452 นาย ภัทรพล วัฒนภิโกวิท วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
453 นาย พีรวิชญ์ ผลาสินธุ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
454 นางสาว สุมามาศย์ ชูบาล วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
455 นางสาว กญัญารัตน์ เวชประสิทธิ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
456 นาย สรวิศ วาสนวัฒนา วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
457 นาย ณัฐสิทธิ์ ศิริบุรานนท์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
458 นางสาว องัศุมาศ จ้าเนียร วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
459 นาย นิติ วิริยะพณิชกจิ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
460 นาย กษิกร รัตนศิริด้าริ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
461 นางสาว ปานทิพย์ หีบเงิน วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
462 นาย โสภณัฐ สุขบุญ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
463 นาย พริษฐ์ พิทักษ์หิรัญพงศ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
464 นาย กษิดิศ ไทยสิทธิพงศ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
465 นาย ภูมิรพี ศรีจกัรโคตร วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
466 นาย เตชิน เจริญสวัสด์ิ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
467 นาย ภควัต นาคทับที วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
468 นาย กติติภัทร ช่วยรักษ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
469 นาย ชัยวรรธน์ บรรณวัฒน์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
470 นาย ภูดิศ วัชรอาภานุกร วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
471 นาย ชยกร สุรียก์มลชัย วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
472 นาย นรุตม์ เศรษฐปิยานนท์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
473 นาย กรีติ ภิรมยเ์พรียว วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
474 นาย นัฐพล ดอกพุฒ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
475 นาย พีระพงษ์ เนียมกล่ินหอม วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
476 นาย พิพัฒน์ งามแสงรุ่งโรจน์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
477 นาย ธนกร คุณาอคัรวุฒิ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
478 นาย กษิดิศ จติต์เกื อ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
479 นาย อกุฤษฏ์ เกตุเกดิ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
480 นาย มนัสบดินทร์ อศัวอรุโณทัย วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
481 นาย ภาคิน ธนวรรณธร วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
482 นาย ศุภพัฒน์ เจริญรัตนไพศาล วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
483 นาย คุณัญญา ตัญศิริ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
484 นาย ชื่นศักด์ิ ตรีทิพชุมสิริ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
485 นาย วัชรพงศ์ หาค้า วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
486 นาย ปัณณธร เพ็ญมณี วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
487 นาย ศรุต ชูประดิษฐ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
488 นาย คชาธิป อยู่หัตถ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
489 นาย ภาณุพงศ์ สกลุเมือง วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
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490 นาย เสฏฐวุฒิ เที่ยงทัศน์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
491 นาย วรรธนัย อนุจารกลุ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
492 นาย ธนทัต สมจติต์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
493 นาย วชิรวิทย์ สามทอง วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
494 นาย จกัริน จติจง วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
495 นาย ภัทรดนัย เลิศกติติสกลุ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
496 นาย สุทธิเกยีรติ ผดุงกจิ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
497 นาย เจนวิทย์ จงธรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
498 นาย วิชญ์ ศิริมายา วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
499 นาย ธนพล สิรยาทร วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
500 นาย สิรภพ ว่องเจริญ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
501 นางสาว ขวัญชนก บุญยพิมพะ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
502 นาย อภิสิทธิ์ ช้างอยู่ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
503 นาย ณัฐธัญ แสงเรืองไร วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
504 นาย ชยตุพงษ์ เลิศรัตนาพร วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
505 นาย ชโยดม รัตนวารินทร์ชัย วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
506 นางสาว อมัพวา ธรรมอดุมพร วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
507 นาย ศาณุพงศ์ ฉตัรจนัทรวงค์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
508 นาย ชนาธิป เจริญวิทิตกลุ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
509 นาย ธัญเทพ คุณาพรพิพัฒน์กจิ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
510 นาย ฐานวัฒน์ ฉ่้าพิพัฒน์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
511 นาย พีรฉตัร มุง่มาตร วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
512 นาย ภูรินท์ ไตรวิทยาคุณ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
513 นาย กนัตพงษ์ ณรงค์รัตน์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
514 นาย บุญเมธ โยธารินทร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
515 นาย เอกภูมิ ปุยเจริญ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
516 นาย รชต เนตรวงษ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
517 นาย พศุตม์ ศรีประเสริฐ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
518 นาย พิพัฒน์ ไขแ่กว้ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
519 นาย นพวัชร์ กติติศิริพันธ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
520 นาย ณัฐกร กจิติวรานนท์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
521 นาย กญัจน์ณัฐ มณีโชติ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
522 นางสาว นภัสสิริ บุษบาศรี วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
523 นาย ภัทรพล ชุติพงษ์วิเวท วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
524 นาย ชลัน ว่องวรรธนะกลุ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
525 นาย หรรษธร เส็งสมวงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
526 นาย ธนกร รัตนศรีเมธา วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
527 นาย ดิษฐ์ ปรีชากาญจนดิษฐ์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
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528 นางสาว รุ้งทอง ทองเต็ม วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
529 นาย ศรัณย์ ทุ่งพะนา วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
530 นาย ปัณณทัต ปัณฑรานุวงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
531 นาย ปณิธิ โตสะอาด วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
532 นาย ภาสวัฒน์ เรืองหนู วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
533 นางสาว วรินทรา วัชรธรรม วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
534 นาย พรพรหม พรหมทอง วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
535 นาย เซารัภกมุาร ตรีปาที วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
536 นาย พุฑฒิ เจริญนวรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
537 นาย ฐิติกร นิม่นวลอนันต์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
538 นาย ชลาทร อกัษรทิพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
539 นาย จกัรา วงค์ทรัพยป์ระเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
540 นาย อภิวัฒน์ เกรียงไกรวณิช วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
541 นางสาว พรกาญจนา แตงอ่า้ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
542 นาย ปรินทร์ แผ่พุ่มทรัพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
543 นาย พันธ์พงศ์ วงศ์วรรณา วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
544 นาย สัณฐิติ แสงศักด์ิชัย วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
545 นาย กรกฎ จติต์พินิจ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
546 นางสาว เปมิกา พูลสุข วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
547 นาย สุทธิเดช สุทธิรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
548 นาย ธนัท จริะเสวีกลุ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
549 นาย ภาคภูมิ สาตบางหลวง วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
550 นางสาว วิภาวี แสงศรีจนัทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
551 นาย นิธิพล ทิพยภ์าณุเดช วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
552 นาย ศุรธีร์ สิทธิ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
553 นาย ทีปกร เพชรล ้า วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
554 นางสาว ณัฐชยา วงศ์พานิช วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
555 นาย มนญชวัฒน์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
556 นาย พิศาล เกษมกจิจานุวัตร วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
557 นาย ธีระศักด์ิ ปานชนะ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
558 นาย นลธวัช โปรยรุ่งทอง วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
559 นางสาว แพรพลอย มงคลดิษยกลุ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
560 นาย เจษฎากร ธนวิภารัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
561 นาย กฤตยชญ์ มีสัตย์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
562 นาย ยศวิน เอื อวิบูลยท์รัพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
563 นาย รังสิมันต์ุ โภคบุตร วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
564 นาย ธนกฤต สุ่มไสว วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
565 นาย สิรวิชญ์ สินธนไพบูลย์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)

Page 27 of 72



ที่ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวชิำ
566 นาย ธนธัช พิทยาพละ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
567 นางสาว ธนัญญา ชีวันพิศาลนุกลู วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
568 นาย ชัยวัฒน์ ศิริยทรัพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
569 นาย ญาณาธร พ่วงสุด วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
570 นาย ชลแดน องอาจ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
571 นางสาว อจัฉรียา สมภักดี วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
572 นางสาว ชลธิชา สายแกว้ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
573 นาย รัฐวัฒน์ เเสงประเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
574 นางสาว จติรรัตน์ รูปสวย วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
575 นางสาว กนกวรรณ ออ่นมัน่ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
576 นาย ณัฐภัทร กองมาลัย วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
577 นาย ธนภัทร ปัญญาบูรพา วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
578 นาย พงศธร จนัทาพูน วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
579 นาย พิชญพล ดาวสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
580 นาย ณปวัฒน์ เสรีชัยวณิช วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
581 นาย ปัญญากร เกตุหอม วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
582 นางสาว สิตานัน ประกอบบุญ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
583 นาย จริายสุ เกดิสุข วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
584 นาย ศุภณัฐฐ์ ทิพยช์ัชวาลกลุ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
585 นางสาว สุชานาฎ กองพล วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
586 นาย ศธร ออ่นศรี วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
587 นาย ไกรวิชญ์ ดาวมณี วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
588 นาย ชวิน ตั งกาญจนเกยีรต์ิ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
589 นาย นพณัฐ นพประโคน วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
590 นาย เมฑพนธ์ จลุพันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
591 นาย ณัฐชาติ ทองชาติ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
592 นาย ลัญจกร ใหม่แกว้ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
593 นาย บดินทร์ เยน็วัฒนา วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
594 นาย ธงไชย เกตุติมะ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
595 นางสาว ยศยา บัญญัติ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
596 นาย ภัคพงษ์ ทิพพิชัย วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
597 นาย ธิติ สุจริตสัญชัย วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
598 นาย สิรภพ ตันตยานนท์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
599 นางสาว ภัทรนิษฐ์ ดวงดีกมลทัศน์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
600 นางสาว วันวิสาข์ ชูสังราช วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
601 นาย ธนกฤต ชัยกาญจนาศักด์ิ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
602 นาย ชาร์ม ช้านาญไพร วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
603 นางสาว พชรพรรณ วิไลเลิศ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
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604 นาย กฤติน ตรีวิภานนท์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
605 นาย ธนพุฒิ วุฒิศักด์ิ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
606 นาย เมธัส ชาติด้ารงค์วงษ์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
607 นางสาว ศลิษา ศรีใหญ่ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
608 นาย ณัฐกลุ จนีส้าราญ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
609 นางสาว พิมพ์นิภา อทุัยชัย วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
610 นาย รัฐธรรมนูญ ดวงมาลา วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
611 นาย ศิวัช เนียมน้อม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
612 นาย จกัรกฤษณ์ มัง่ค่ัง วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
613 นาย วรพล นุชอดุม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
614 นาย ณัฐพนธ์ พิชญากร วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
615 นาย ธิติพงษ์ ดนตรีเจริญ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
616 นาย นพนนท์ นิม่อนงค์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
617 นางสาว ปลายฟ้า วุฑฒยากร วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
618 นาย ธีธัช ทิมแท้ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
619 นาย สุรวุฒิ ก้าเลิศกล้า วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
620 นาย ภูธิป ไชยกฤตยานนท์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
621 นาย จริภัทร งามนิธิโชติรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
622 นาย ณวัฒน์ จริงจติร วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
623 นาย อดิศักด์ิ นุชวงษ์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
624 นางสาว ภัทรานิษฐ์ บัวหอม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
625 นาย รัฐธรรมนูญ รัตนโกสุมภ์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
626 นาย ธเนศพล อบุลเขยีว วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
627 นาย ภาณุพงศ์ มีแสงเพ็ชร วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
628 นาย จริศักด์ิ สีลม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
629 นาย ปวริศ จนัทร์ศิริขจร วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
630 นาย อาณกร ทองบาง วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
631 นาย ธนวัฒน์ วัดยิ่ง วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
632 นาย นนท์ธนัต จติสิริภารัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
633 นาย ภูริณัฐ มัจฉา วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
634 นาย พศวัต ลีลาเกยีรติวงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
635 นางสาว วริสรา มีดอนรวก วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
636 นาย จกัษนภ มากปลิก วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
637 นาย ชญานิน ธิตัง วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
638 นาย ธนภัทร ธนโกไสย วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
639 นางสาว ณิชารัศม์ ปิยะศักด์ิอกัษร วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
640 นาย จริภัทร หาญบุญมี วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
641 นาย พฤทธิ์ ช. ภูมิสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
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642 นาย วชิรวิทย์ จอมเมือง วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
643 นาย อรรถสิทธิ์ ถาวรยิ่ง วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
644 นาย รัชพล เชาวน์ดี วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
645 นางสาว กญัญาวีร์ จนัทร์ศิริ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
646 นาย ชยตุ พงศ์สิริ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
647 นาย สรสิช มีโพธิ์สม วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
648 นางสาว ธนาภา จนีะสฤษด์ิ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
649 นาย นพรุจน์ จารุสมบูรณ์ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
650 นางสาว ชนกนันท์ สิทธิ์ธรรมวิไล วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
651 นางสาว ภัชภิชา วิรัชชกลุ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
652 นางสาว ณิชาภัทร ศุภพรวัฒนา วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
653 นางสาว ณัฐนรี ทรัพยผ์ดุงชนม์ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
654 นางสาว ภานุมาศ ชนะนิธิธรรม วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
655 นางสาว กานต์ธิตา ศุีติสาร วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
656 นาย กลัป์สิทธิ์ โพธิมาศ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
657 นางสาว พรชนก อปุลา วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
658 นาย ณัช บุญวิรัตน์ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
659 นาย กษิด์ิเดช ชัยศิริ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
660 นางสาว นัฐภรณ์ สิงหสถติย์ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
661 นางสาว พุธิตา เขยีวรัตน์ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
662 นางสาว นิศารัตน์ เตชะพันธุ์ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
663 นาย บวรทัต พิศาลมงคล วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
664 นาย ปิยวีร์ จริานิรันดร์ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
665 นาย ณัชพล กติติสุทธิ์ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
666 นางสาว ศิรดา รัตนวิศิษฐ์ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
667 นาย ชวัลวิชญ์ พานทอง วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
668 นาย กานต์ กจิบ้ารุง วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
669 นาย ปริญญา ขนัธวิทย์ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
670 นาย ชาญชวิชญ์ ช้านาญกจิ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
671 นาย สิรวิชญ์ โยธารักษ์ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
672 นาย ภาณุพงศ์ เกษมกจิจานุวัตร วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
673 นาย กฤษกร สุจริตจนัทร์ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
674 นาย พงษ์อมร พรหมประกาย วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
675 นาย พงศ์ชนัตถ์ บุญสิริเกยีรติ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
676 นางสาว ปรียาภรณ์ แว่นแกว้ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
677 นาย ภูดิท กฤชเกรียงไกร วิศวกรรมส้ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ)
678 นางสาว นิรัชชา อยู่พิพัฒน์ วิศวกรรมส้ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ)
679 นาย สรวิศ วีรชาติธรรม วิศวกรรมส้ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ)
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680 นาย วีรนันท์ หมุดทอง วิศวกรรมส้ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ)
681 นาย ณัฐรงค์ เกรียงเกริกไกร วิศวกรรมส้ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ)
682 นาย ภัทรรุตม์ สุขพานิช วิศวกรรมส้ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ)
683 นาย วิชญ์ภาส อภิญญารัตน์ วิศวกรรมส้ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ)
684 นางสาว ชนินาถ กาศยปนันท์ วิศวกรรมส้ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ)
685 นางสาว กลัยวรรธน์ ชนะพันธ์ วิศวกรรมส้ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ)
686 นาย พลพจน์ เอีุ่ยมสอาด วิศวกรรมส้ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ)
687 นาย กญัจน์ อศัวพิภพไพศาล วิศวกรรมส้ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ)
688 นางสาว สุณัฐชา จนัทร์พิศาล วิศวกรรมส้ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ)
689 นางสาว รวีนิภา แต่กลาง วิศวกรรมส้ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ)
690 นาย ศุภวิชญ์ สุวรรณะชฎ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
691 นาย เขมทัต พรรณา วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
692 นาย วรัตถวีร์ คงมัน่ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
693 นาย ชลวิทย์ ฐิติจรูญวัฒน์ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
694 นางสาว ธวัลยา ประภาศิริกลุ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
695 นาย พัทธ สกลุวิจติร์สินธุ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
696 นาย สกลภัทร รัตนโชติพานิช วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
697 นางสาว ณัฐจนันท์ สุขแสงจนัทร์ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
698 นาย อภิวิทย์ กาญจนวิวิน วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
699 นาย พีรวุฒิ ฐานสุนทกฤต วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
700 นางสาว ฐิติรัตน์ สุขชัย วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
701 นางสาว ธัชญา บัวหนอง วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
702 นาย สุวพิชญ์ แซ่จวิ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
703 นาย ศาณัฐ จริยพงศ์รัตน์ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
704 นาย ปัณณวัฒน์ ตรีกาลนนท์ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
705 นาย นริศ จนัทร์ไพบูลยก์จิ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
706 นางสาว ชญานิน หยงัดี วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
707 นางสาว ศิศิรา ศรีพิบูลย์ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
708 นาย จกัรพรรณ จติต์จนัทึก วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
709 นางสาว ณัฐณิชา ศรีพร้อม วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
710 นาย แพรวไพลิน ศรีกลุเรืองโรจน์ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
711 นางสาว สิริกร อศัวไพฑูรย์ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
712 นาย อรรถพล ค้านวณศิลป์ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
713 นาย สาธิน สิงห์ลอ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
714 นาย สาธิน ศักด์ิศรีนภากลุ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
715 นางสาว วรวรรณ บางพิภพ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
716 นางสาว นภัสสร สวาทสุข วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
717 นางสาว ณัฐกฤตา ไสยาวงศ์ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
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718 นางสาว สุนิสา มาลัยทอง วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
719 นาย รัชพล วิสุทธิ์วัฒนศักด์ิ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
720 นางสาว สุวพิชญ์ วัจนทวีโรจน์ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
721 นางสาว ธัญญรัตน์ ดวงแกว้ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
722 นาย รัฐธรรมนูญ แกว้เคน วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
723 นางสาว นุชนาถ เอี่ยมสอาด วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
724 นาย กนัตภวิษย์ โรจนวิภาต วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
725 นางสาว วรัญญา สิทธิวันชัย วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
726 นางสาว ศศิธร ลักษณนิติการ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
727 นาย อรรถพล วงศ์ปิยะบวร วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
728 นาย ภัทรพล อตุโรกลุ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
729 นาย วัชรากร อดุมพล วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
730 นางสาว ผไทมาส ศรีค้าหอม วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
731 นาย สุวิชา ศิลป์เสน วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
732 นาย สุรพัศ เสรีโยธิน วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
733 นางสาว ปิยาพัชร ชิมะกลุพันธ์รบ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
734 นางสาว ปัณฑิตา กาญจน์พิพัฒน์ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
735 นาย สรยทุธ ธงหิมาลัย วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
736 นาย พงศนาถ ยิ มศรี วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
737 นาย วงศธร บุญสุวรรณ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
738 นาย ภัทร์ชนน แสงสุริโยทัย วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
739 นางสาว ญานิกา บรรจงเกยีรติ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
740 นาย วงศธร อมรสุนทรสิริ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
741 นาย เจตนิพัทธ์ ลาภโชติกาญจน์ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
742 นาย คณาธิป ศุกรสุต วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
743 นาย ภานรินทร์ สันติลวีวรรณ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
744 นางสาว ขติัยาภรณ์ บุญนิล วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
745 นาย กติติพันธ์ สินิทธิ์ชวรากลุ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
746 นาย วรณัฐ ไววานิชกจิ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
747 นาย สรเพชญ์ วันดีภิรมย์ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
748 นาย ธนพัฒน์ แกว้ศรี วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
749 นางสาว พัชรินทร์ สมาจารย์ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
750 นางสาว ศุภลักษณ์ พรบุญญานุภาพ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
751 นาย กานต์พน เรืองแกว้ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
752 นาย เอื อองักรู คล้ายทอง วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
753 นางสาว ภัทราภรณ์ แตงโม วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
754 นางสาว นุชวรา บุญจ้าลอง วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
755 นาย วสวรรษ เวลาดี วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
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756 นาย ธนากร วิธุรัติ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
757 นางสาว สุภาพร จริะพรพาณิชย์ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
758 นาย ปิยะบุตร รัตนากรานต์ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
759 นางสาว วรรณวนัช อภิวรพัฒน์โชติ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
760 นาย ศุภวิชญ์ เศรษฐวงศ์ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
761 นาย รัฐธรรมนูญ จนัทร์กระจา่ง วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
762 นาย กลุวิศม์ ปรารถนา วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
763 นางสาว ฉตัรสิรินทร์ จนัทรประเทศ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
764 นางสาว นิชณิภากรณ์ การยสิ์ริเลิศ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
765 นางสาว แสงระวี หวังดี วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
766 นาย กานต์ศักด์ิ ธรรมสังวาลย์ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
767 นาย กมล สุขเกษม วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
768 นาย ปฏิพัฒน์ ชัยฤทธิ์ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
769 นาย ณัฐภัทร จริานุภาพ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
770 นางสาว โชติรส บุญเป็ง วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
771 นาย วริทธิ์ ใจเยน็ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
772 นางสาว ชวัลนุช เมาลานนท์ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
773 นางสาว วิลาวัลย์ เริงพงษ์พันธ์ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคพิเศษ)
774 นาย พีรวิชญ์ เขตสกลุ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาองักฤษ)
775 นาย ปรัตถ์ เจมิหรรษา วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาองักฤษ)
776 นางสาว พันธิตรา ภาคพานิชย์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาองักฤษ)
777 นางสาว ศุภรัตน์ พูลสง่า วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาองักฤษ)
778 นาย นนทพัทธ์ ขนัติวัฒนา วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาองักฤษ)
779 นาย ปวรุตม์ ศรีโสภิตสวัสด์ิ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาองักฤษ)
780 นาย ณภัทร อกัษรวงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาองักฤษ)
781 นาย ธนภัทร์ จติรศรีศักดา วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาองักฤษ)
782 นาย สิรวิชญ์ วัชรเสมากลุ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาองักฤษ)
783 นาย ธนภูมิ เลาหเวชวานิช วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาองักฤษ)
784 นางสาว ทัดดาว กมลรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาองักฤษ)
785 นางสาว สิริรัตน์ สวัสด์ิชัย วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาองักฤษ)
786 นางสาว กนต์ธร ลิมปะพันธุ์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาองักฤษ)
787 นางสาว สุปวีร์ สุขเกื อ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาองักฤษ)
788 นาย ชวิน องัสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาองักฤษ)
789 นางสาว ชญานี หุตางกรู วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาองักฤษ)
790 นาย พิทวัส ว่องศรี วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาองักฤษ)
791 นางสาว ฑิตฐิตา จงช่วยวงศ์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม(ภาคภาษาองักฤษ)
792 นาย กติติพงศ์ เจริญราศรี วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม(ภาคภาษาองักฤษ)
793 นางสาว เอกปวีร์ พิชาดุลย์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม(ภาคภาษาองักฤษ)
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794 นางสาว มาริสา ธิราช วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม(ภาคภาษาองักฤษ)
795 นาย ธิติ จติตะยโศธร วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม(ภาคภาษาองักฤษ)
796 นางสาว กมลชนก ค้าภูแกว้ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม(ภาคภาษาองักฤษ)
797 นาย สุพศิน พานเทียน วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม(ภาคภาษาองักฤษ)
798 นาย วีระกร ศิลปวงศธร วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม(ภาคภาษาองักฤษ)
799 นางสาว พรวิตา ผดุงมาศ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคภาษาองักฤษ)
800 นาย จริายุ ระมาศ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคภาษาองักฤษ)
801 นาย ธนกร จนัทรโมลี วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคภาษาองักฤษ)
802 นางสาว พัณณิตา ทักษิณนุกลุวงศ์ วิศวกรรมอตุสาหการ(ภาคภาษาองักฤษ)
803 นาย อคัรา แม็คเชน วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกจิ(นานาชาติ)
804 นาย รุ่งภพ ล ้าเลิศปัญญา วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกจิ(นานาชาติ)
805 นาย สิทธิชาติ โต๊ะเมือง วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกจิ(นานาชาติ)
806 นาย ชนาธิป จนัทร์นนท์ วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกจิ(นานาชาติ)
807 นาย ศิวกร เจมิรัตนรุ่งเรือง วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกจิ(นานาชาติ)
808 นาย ภัทพล ชี เจริญ วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกจิ(นานาชาติ)
809 นาย ปกรพัฒน์ มุกนนท์ วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกจิ(นานาชาติ)
810 นาย สิทธิภัสสร์ บุษหมัน่ วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกจิ(นานาชาติ)
811 นาย ชัยธัช สุขะพิริยะ วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกจิ(นานาชาติ)
812 นาย พสธร นาคะเลิศกวี วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกจิ(นานาชาติ)
813 นาย ชนวรรฒ โลหะชาละ วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกจิ(นานาชาติ)
814 นาย ธนัท เมธเมาลี วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกจิ(นานาชาติ)
815 นาย วิชญะ เอื อวงศ์ประยรู วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
816 นางสาว จณิณพัต เลาหะวีร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
817 นาย จรัิชยภ์ูมิ เจติยานนท์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
818 นาย สารินธร องิคสิทธิ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
819 นาย วรรธนัย ชาติรังสรรค์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
820 นาย ศิวกร เกงิฝาก วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
821 นางสาว กนัต์ฤทัย สุริยวงศ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
822 นาย สรวิศ จนัทหาร วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
823 นาย ณรงค์พล เกรียงยทุธภูมิ วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
824 นาย ศุภวิชญ์ กนันิม่ วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
825 นาย ศุภณัฐ เปล่งข้า วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
826 นาย จริกติต์ิ ชีพชล วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
827 นางสาว หฤทัย อภิชาติวงศ์วณิช วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
828 นาย วัชรยทุธ นุชพุ่ม วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
829 นาย วรถ ธรรมจามร วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
830 นางสาว ศิตา ประจงจดั วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
831 นางสาว อญัชุลี พฤกษะศรี วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
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832 นาย ชยธุ สนทอง วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
833 นาย พีระพงศ์ วังเจริญไพศาล วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
834 นางสาว อนัญญาพร ทองรัตน์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
835 นาย pitak benjarattanaporn วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
836 นาย องิครัต นาถเจริญกจิ วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
837 นาย ณัฐชนน เครือเหลา วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
838 นาย ภัทรชัย ใจโปร่ง วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
839 นาย อกักพันธ์ อนันต์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
840 นาย ธัญชนก ไพบูลย์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
841 นาย สิทธิชัย ลิมปนดุษฎี วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
842 นาย พริษ พรมพันธ์ใจ วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
843 นาย วิวิธวินท์ ทองค้า วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
844 นาย พีรพล จริวัฒน์ธัญญา วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
845 นาย กนัตภณ ศุภประเสริฐ วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
846 นาย ชัยชาย ไชยช่วย วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
847 นาย ณัฐชนน กจิประมงศรี วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
848 นาย อภิชาติ สีเพ็ชร วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
849 นาย ชวกร ชวลิตานนท์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
850 นาย ภาณัฐ เลาหะทองทิพย์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
851 นาย พฐา กาญจนาปัจจ์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
852 นาย ปวัช นาคพิพัฒน์กลุ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
853 นางสาว ชาณิสสา ตรีทิพไกวัลพร วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
854 นาย วุฒิภัทร นิลศิริ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
855 นางสาว ชัญญานุช พรมพลอย วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
856 นาย วสุธันย์ วนพงศ์ทิพากร วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
857 นาย สถริะ กติติสุขมงคล วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
858 นาย ภูรินทร์ พิชยมงคล วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
859 นาย ชวกร สุภีปรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
860 นาย พัชรพล นิรันพรพุทธา วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
861 นาย วรวัฒน์ เชื อเจด็ตน วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
862 นาย วงศธร พาณิชยเ์กื อกลู วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
863 นาย อาชวินทร์ ธิรักษพันธ์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
864 นาย ธีรุตม์ บริสุทธิ์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
865 นาย อริยทรัพย์ ชีสังวรณ์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
866 นางสาว จรินันท์ ภัทรธรรมกลุ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
867 นางสาว อภิชญา ติ วเจริญสกลุ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
868 นางสาว สุทินา ควรพูลผล วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
869 นางสาว อสิรีย์ ศรีสมบูรณ์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
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870 นาย วริทธิ์ อสัวะวิสิทธิ์ชัย วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
871 นางสาว กานต์ชนก กนัณีย์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
872 นางสาว นพวรรณ กลุชล วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
873 นางสาว ขวัญแกว้ อตุมะ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
874 นาย ตรีวิชญ์ มุทิตากลุ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
875 นาย นิธิศ ฉายากลุ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
876 นาย ภาพพิมพ์ พิพัฒน์กษีร วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
877 นาย ปวัน อนิทวงษา วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
878 นาย ชรินทร์ ตันตระกลู วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
879 นาย นนท์ พุฒิกานนท์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
880 นาย ภูริ ธนาสุนทรไพศาล วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
881 นาย ทศพล เมณฑ์กลู วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
882 นาย ภาณุวัชร เหลืองประดิษฐ์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
883 นาย ชญานัน อาจสมรรถ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
884 นาย ศารทูล ขนัทสีมา วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(นานาชาติ)
885 นาย ธีรัช ชุณหจกัร วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(นานาชาติ)
886 นางสาว กมลรัตน์ สุธรรมเลิศ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(นานาชาติ)
887 นาย กติติพัฒน์ แสงไตรรัตน์นุกลู วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(นานาชาติ)
888 นาย พีรติ ไกวัลศิลป์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(นานาชาติ)
889 นาย ภูสิทธิ์ ชัยสุกญัญาสันต์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(นานาชาติ)
890 นาย ศตรังษี แสงผ่องแผ้ว วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(นานาชาติ)
891 นางสาว อภิชญา อนัคกลุ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(นานาชาติ)
892 นางสาว ยาสมีน สุริยะเมธี วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(นานาชาติ)
893 นาย จารุวิทย์ โยคะสิงห์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(นานาชาติ)

คณะศึกษำศำสตร์
1 นาย สิวโรจ แป้นประดิษฐ พลศึกษา(หลักสูตร5ป)ี
2 นางสาว ธนพร ตั งสัตยสุ์จริต สุขศึกษา(หลักสูตร5ป)ี

คณะเศรษฐศำสตร์
1 นางสาว ณิชาภัทร ปานรสทิพย์ เศรษฐศาสตร์
2 นาย ณัฐนันท์ ร้าเพย เศรษฐศาสตร์
3 นางสาว จดิาภา ฤทธิ์อดุมพล เศรษฐศาสตร์
4 นางสาว ภควดี ณ สงขลา เศรษฐศาสตร์
5 นางสาว ปิยมาภรณ์ สร้อยระยา้ เศรษฐศาสตร์
6 นาย แทนไท อดิศัยมนตรี เศรษฐศาสตร์
7 นาย ปาณัสม์ จริะจกัรวัฒนา เศรษฐศาสตร์
8 นางสาว ศุภาพิชญ์ ตั งถงึถิ่น เศรษฐศาสตร์
9 นางสาว ธนธรณ์ ตันพานิช เศรษฐศาสตร์
10 นางสาว ด่ังใจ นันทวงค์ เศรษฐศาสตร์
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11 นางสาว กญัจนพร บูรณากาญจน์ เศรษฐศาสตร์
12 นาย กฤษฏิ์ อนุรักษ์พุฒิ เศรษฐศาสตร์
13 นาย ณัฐกฤษฏิ์ เคร่งวิทยา เศรษฐศาสตร์
14 นาย เมธาพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ เศรษฐศาสตร์
15 นางสาว ปียร์ดา พันธุนาถวิริยกลุ เศรษฐศาสตร์
16 นางสาว โสมอษุา พูลสวัสด์ิ เศรษฐศาสตร์เกษตร
17 นางสาว ภัทรียา ชูเกยีรติ เศรษฐศาสตร์เกษตร
18 นาย ฐิติวัฒน์ ชัยสมบูรณ์พันธ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
19 นาย บุญอนันต์ บุญมี เศรษฐศาสตร์เกษตร
20 นาย กรวิชญ์ สุบรรณวิลาศ เศรษฐศาสตร์เกษตร
21 นาย อารัทธ์ เจอืวิจติรจนัทร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
22 นาย ศิณรุต เจริญสุข เศรษฐศาสตร์เกษตร
23 นางสาว เพ็ญพิชชา เพ็ญกลุ เศรษฐศาสตร์เกษตร
24 นางสาว วสุนันท์ ฮ้อเถี ยน เศรษฐศาสตร์เกษตร
25 นางสาว ญาณิศา ปัดลี เศรษฐศาสตร์เกษตร
26 นางสาว ชญาณี วงษ์ขจร เศรษฐศาสตร์เกษตร
27 นางสาว ชนนิกานต์ วรรณประเสริฐ เศรษฐศาสตร์เกษตร
28 นางสาว ณัฐธิดา เล็กเลอพงศ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
29 นางสาว ธัญรดา ยงทิว เศรษฐศาสตร์เกษตร
30 นางสาว ภูน ้าฟ้า รุ่งแกร เศรษฐศาสตร์เกษตร
31 นาย สุรเชษฐ์ ตั งสง่ากลุ เศรษฐศาสตร์เกษตร
32 นางสาว สวธา บูรณะสัมฤทธิ เศรษฐศาสตร์เกษตร
33 นางสาว อนิทิรา สุวรรณโคตร เศรษฐศาสตร์เกษตร
34 นาย คณาธิป ธนหิรัญโรจน์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
35 นางสาว วิภาวี ชัยนนถี เศรษฐศาสตร์เกษตร
36 นางสาว เบญญทิพย์ บัวเกา่ เศรษฐศาสตร์เกษตร
37 นาย ณัฐกติต์ิ จนิดาไทย เศรษฐศาสตร์เกษตร
38 นาย ศิรวิชญ์ วิภูษณมังคละ เศรษฐศาสตร์เกษตร
39 นาย พงศ์ภัค ศรีสิงหสงคราม เศรษฐศาสตร์เกษตร
40 นางสาว พรทิพา เทพประยรู เศรษฐศาสตร์เกษตร
41 นางสาว ภัทรวดี วิชัยยะ เศรษฐศาสตร์เกษตร
42 นาย ทศพล แซ่เจยี เศรษฐศาสตร์เกษตร
43 นางสาว ญาณิศา อน้บุญอิ่ม ธุรกจิการเกษตร
44 นาย ธนกร นิมิหุต ธุรกจิการเกษตร
45 นาย ณัฐพนธ์ เพี ยนศรี ธุรกจิการเกษตร
46 นางสาว ชนนิกานต์ ล้วนเส้ง ธุรกจิการเกษตร
47 นาย ชัยวัฒน์ โตแยม้ ธุรกจิการเกษตร
48 นาย ธนพล วาณิชชัชวาลย์ ธุรกจิการเกษตร
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49 นางสาว ณัฐกาญจ์ ศาศวัตวาณิช ธุรกจิการเกษตร
50 นาย กติติธัช วัฒนะประกรณ์กลุ ธุรกจิการเกษตร
51 นาย พงศกร ทองไชย ธุรกจิการเกษตร
52 นาย ณัฐ จริาธนกลู ธุรกจิการเกษตร
53 นางสาว ณัฐทกร เกยีรติบ้ารุง เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
54 นางสาว จนัทิรา วัฒนศิลเมฆินทร์ เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
55 นาย กฤตนันท์ เสือยนัต์ เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
56 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา งามสกลุรุ่งโรจน์ เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
57 นาย ปองภพ รุ่งเรืองสาคร เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
58 นางสาว กญัญาวีร์ วีระเสริฐนิยม เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
59 นางสาว กาญจมาศ กาญจนจติติ เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
60 นาย ภูรี พิฆเนศวร เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
61 นางสาว ทรงอปัสร กนัต์นิกลุ เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
62 นางสาว ณัฐชยา ณ ล้าพูน เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
63 นางสาว ณัฐมณ มัน่คง เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
64 นาย รวิวัฒน์ ดุลยช์ูประภา เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
65 นางสาว วจน วัฒนสุขชัย เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
66 นาย ธีธัช อนุรักษ์สุนทร เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
67 นาย สร้ล ตฤติยศิริ เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
68 นาย รชต วิจกัขณ์พันธ์ เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
69 นาย ธนภัทร ศรีราช เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
70 นางสาว กรรณิการ์ เสิงขนุทด เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
71 นางสาว ประภัสสร ปริญญาพิมลพร เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
72 นาย รพินทร์ อชุชิน เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
73 นางสาว ฐิตารีย์ โห้ไทย เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
74 นางสาว ศศิวิมล รัตนกจิยนต์ เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
75 นาย ปิยวัฒน์ นาครักษา เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
76 นาย พุฒิพงศ์ พรประชานุวัฒน์ เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
77 นางสาว ณัฏฐา เดชฤทธิ์พลเลิศ เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
78 นาย ศีลวัต เผดิมชิต เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
79 นาย ปิติภัทร กาญจนาศรีโรจน์ เศรษฐศาสตร์เกษตร(ภาคพิเศษ)
80 นางสาว ญาณิศา ใจเที่ยง เศรษฐศาสตร์เกษตร(ภาคพิเศษ)
81 นาย ปฏิพัทธ์ ชัยพรแกว้ เศรษฐศาสตร์เกษตร(ภาคพิเศษ)
82 นาย ปวีร์ จลุสุคนธ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร(ภาคพิเศษ)
83 นางสาว อภิชญา ปิยะกจิเจริญ เศรษฐศาสตร์เกษตร(ภาคพิเศษ)
84 นางสาว กนิษฐา เขม็สันเทียะ เศรษฐศาสตร์เกษตร(ภาคพิเศษ)
85 นาย จริชัย นิติเรืองเวชกลุ เศรษฐศาสตร์เกษตร(ภาคพิเศษ)
86 นางสาว พิราภรณ์ กรกาญจนวุฒิ เศรษฐศาสตร์เกษตร(ภาคพิเศษ)
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87 นาย ปุณณวิทย์ บุญมาเลิศ เศรษฐศาสตร์เกษตร(ภาคพิเศษ)
88 นาย ชัยพัฒน์ โตแยม้ เศรษฐศาสตร์เกษตร(ภาคพิเศษ)
89 นาย ภูริณัฐ ชุมพลกาญจนา เศรษฐศาสตร์เกษตร(ภาคพิเศษ)
90 นางสาว สุชญา เกยีรติโอภาส เศรษฐศาสตร์เกษตร(ภาคพิเศษ)
91 นาย ณัฐภัทร ข้าเพชร เศรษฐศาสตร์เกษตร(ภาคพิเศษ)
92 นางสาว ปิยวรี สุทธิวาณิช เศรษฐศาสตร์เกษตร(ภาคพิเศษ)
93 นาย ชิตวร สุทธิสรโยธิน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
94 นาย เจษฎากร ชุติภัทรธร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
95 นาย ภูริณัฐ สบายสมัย เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
96 นาย กรพรรณ ศุขเฉลิม เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
97 นางสาว สุธิดา อมัระปาล เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
98 นางสาว สิรินดา แจง้สุทธิวรวัฒน์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
99 นาย บุรพรรษ ยศวิลัย เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
100 นาย อนุวัต นามโสวรรณ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
101 นางสาว ภัทรชนก ชาวสวน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
102 นางสาว ภควดี สะแกงาม เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
103 นางสาว ณัฐสุดา ปัน้ดี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
104 นาย กติติศักด์ิ ชัชวาล เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
105 นางสาว อริสรา ผิวนวล เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
106 นางสาว พิชชาภา หัตถสัมฤทธิ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
107 นาย ศักดิพัฒน์ พุกประเสริฐ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
108 นางสาว นูรีน วันขวัญ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
109 นาย พิชญุตม์ คทาวัชรกลุ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
110 นางสาว ธันยธรณ์ โชติชนะเสรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
111 นางสาว ชลธิชา มุกดาม่วง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
112 นาย จารุพัฒน์ สุนทรบุระ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
113 นาย ศักด์ิชนก ไกรลาส เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
114 นางสาว กญัญาวีร์ ตาละลักษมณ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
115 นาย ณัฐนท์ สังวรวงษ์พนา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
116 นางสาว อนึเฮ ฉอ่ย เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
117 นางสาว เกษรา หล่อเวสารัชกร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
118 นาย นราวิชญ์ แกว้โกวิท เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
119 นางสาว ศรัณญา ปานด้า ธุรกจิการเกษตร(ภาคพิเศษ)
120 นาย พรพิศิษฎ์ พวงมณี ธุรกจิการเกษตร(ภาคพิเศษ)
121 นางสาว นุชจรี ศรีพรมมินทร์ ธุรกจิการเกษตร(ภาคพิเศษ)
122 นางสาว ออมพลอย สิริเรืองปัญญา ธุรกจิการเกษตร(ภาคพิเศษ)
123 นาย ประสิทธิวัฒน์ พลายแกว้ ธุรกจิการเกษตร(ภาคพิเศษ)
124 นางสาว เพชรรัตน์ สืบมงคล ธุรกจิการเกษตร(ภาคพิเศษ)
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125 นางสาว ชนกนันท์ ลิ มประเสริฐ ธุรกจิการเกษตร(ภาคพิเศษ)
126 นางสาว พิมพ์ชนก พ่วงพงษ์ ธุรกจิการเกษตร(ภาคพิเศษ)
127 นางสาว วรัญญา เจริญพืช ธุรกจิการเกษตร(ภาคพิเศษ)
128 นางสาว กรชนก โลโต ธุรกจิการเกษตร(ภาคพิเศษ)
129 นางสาว พิมพ์ชนก พ่วงชัง ธุรกจิการเกษตร(ภาคพิเศษ)
130 นางสาว กลุจริา บุญศิริยะ ธุรกจิการเกษตร(ภาคพิเศษ)
131 นาย ชาญชัย กวั ธุรกจิการเกษตร(ภาคพิเศษ)
132 นางสาว ปุณยาพร มาล้าโกน ธุรกจิการเกษตร(ภาคพิเศษ)
133 นางสาว พิมพิกา บัวเกตุ ธุรกจิการเกษตร(ภาคพิเศษ)
134 นาย ธิติวุฒิ พุ่มฉายา ธุรกจิการเกษตร(ภาคพิเศษ)
135 นาย ยศวริส ทองธรรมสกลุ ธุรกจิการเกษตร(ภาคพิเศษ)
136 นาย กลวัชร จารุพัฒน์ ธุรกจิการเกษตร(ภาคพิเศษ)
137 นางสาว ณัฐชานันท์ พรพิชัยด้ารงค์ ธุรกจิการเกษตร(ภาคพิเศษ)

คณะสังคมศำสตร์
1 นางสาว พิชญ์สินี ปัญจาจะ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2 นางสาว เวธกา งามเกาะ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3 นางสาว ศรุตา ศรีสวัสด์ิ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
4 นางสาว ศิตา เจริญไชยประเสริฐ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
5 นางสาว เบญญา นิติไกรนนท์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
6 นาย มัฆริณทร์ ภูสวัสด์ิเจริญ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
5 นางสาว สุปรียา อยัยะวรากลู จติวิทยา(จติวิทยาคลินิก)
6 นางสาว รัฐนันท์ ภาวนาอบุล จติวิทยา(จติวิทยาพัฒนาการ)
7 นาย ภัทรดนัย ภวภูตานนท์ รัฐศาสตร์(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
8 นางสาว ปภาวี บรรจงประพันธ์ นิติศาสตร์
9 นางสาว นิลาวัณย์ ชัยกะเสวี นิติศาสตร์
10 นาย กติติธัช จติต์สวัสด์ิ ภูมิศาสตร์
11 นาย ชลวิทย์ นิลโสม ภูมิศาสตร์
12 นาย ณัฐนนท์ สาลีผล ภูมิศาสตร์
13 นางสาว อจัฉรา ร่มแกว้ ภูมิศาสตร์
14 นางสาว ปรียาภรณ์ ศรีลาศักด์ิ ภูมิศาสตร์

คณะสัตวแพทยศำสตร์
1 นาย ธนกร วินิจสร สัตวแพทยศาสตร์
2 นางสาว ปิยนุช สุธารักษนนท์ สัตวแพทยศาสตร์
3 นางสาว พริ มพราวดี โอรุ่งเรือง สัตวแพทยศาสตร์
4 นางสาว ศุภนิดา รงคสุวรรณ สัตวแพทยศาสตร์
5 นาย นนทพันธุ์ ม่วงเงิน สัตวแพทยศาสตร์
6 นางสาว ศุภากร นันต์นวรัตนกลุ สัตวแพทยศาสตร์
7 นาย กนก อรรฆยมาศ สัตวแพทยศาสตร์
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8 นาย สัณหณัฐ ศรประสิทธิ์ สัตวแพทยศาสตร์
9 นางสาว ณัฏฐณิชา รักชาติพานิช สัตวแพทยศาสตร์
10 นางสาว นวพร หนวิชิต สัตวแพทยศาสตร์
11 นาย อคัราช แกว้เนียม สัตวแพทยศาสตร์
12 นางสาว ศิรดา เจยีมตน สัตวแพทยศาสตร์
13 นางสาว พัทธมน นวพักตร์พิไล สัตวแพทยศาสตร์
14 นางสาว แววตะวัน ปัญจะเทวคุปต์ สัตวแพทยศาสตร์
15 นางสาว ฐิติรัตน์ ด้ารงทวีศักด์ิ สัตวแพทยศาสตร์
16 นางสาว อรวรรณ นิลหยก สัตวแพทยศาสตร์

คณะอุตสำหกรรมเกษตร
1 นางสาว ศิรภัสสร เเสงบุญเกดิ เทคโนโลยกีารบรรจุ
2 นางสาว ไอริณ สุนทรา เทคโนโลยกีารบรรจุ
3 นางสาว ณัฐณิชา สุรันนา เทคโนโลยกีารบรรจุ
4 นางสาว ชนิกานต์ ชูสิทธิ์ เทคโนโลยกีารบรรจุ
5 นางสาว อนัดามัน เขม็จนิดา เทคโนโลยกีารบรรจุ
6 นางสาว พัณณิตา เนือ่งศรี เทคโนโลยกีารบรรจุ
7 นางสาว กมลา ตั งวิบูลยป์ัญญา เทคโนโลยกีารบรรจุ
8 นางสาว ปฏิญญา พัฒนะประยรูวงศ์ เทคโนโลยกีารบรรจุ
9 นางสาว อรจริา เจริญจติร เทคโนโลยกีารบรรจุ
10 นางสาว สาวินี แสนอบุล เทคโนโลยกีารบรรจุ
11 นางสาว สสิธร นามพงษ์ เทคโนโลยกีารบรรจุ
12 นางสาว เจน วังประเสริฐกลุ เทคโนโลยกีารบรรจุ
13 นาย นนปภัส คล้ายทอง เทคโนโลยชีีวภาพ
14 นาย นครินทร์ สัจจะประภา เทคโนโลยชีีวภาพ
15 นางสาว กฤตพร พงศ์ปัญญาเนตร เทคโนโลยชีีวภาพ
16 นาย ปราการ ศรีวิไลฤทธิ์ เทคโนโลยชีีวภาพ
17 นาย ชาญชิต จติรานนท์ เทคโนโลยชีีวภาพ
18 นางสาว กญัทิมา เล็กพัน เทคโนโลยชีีวภาพ
19 นาย เทพธารินทร์ จารุรักษา เทคโนโลยชีีวภาพ
20 นางสาว กลุวดี วิริยะพล เทคโนโลยชีีวภาพ
21 นางสาว เมธิตา เจยีกใจ เทคโนโลยชีีวภาพ
22 นางสาว ณัฐชยา พุทธเจริญ เทคโนโลยชีีวภาพ
23 นาย วีรภัทร ศรีวิลาศ เทคโนโลยชีีวภาพ
24 นางสาว ชรินทร สุวรรณสิงห์ เทคโนโลยชีีวภาพ
25 นาย ภาณุพงศ์ มีด้า เทคโนโลยชีีวภาพ
26 นางสาว ญาดา อจัจมิาธร เทคโนโลยชีีวภาพ
27 นางสาว ศศิพิมพ์ วิเศษวงษา เทคโนโลยชีีวภาพ
28 นางสาว กานต์ธิดา สิงหนาทนิติรักษ์ เทคโนโลยชีีวภาพ

Page 41 of 72



ที่ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวชิำ
29 นางสาว พสธรวลี ประสมศรี เทคโนโลยชีีวภาพ
30 นางสาว อภิสรา ด้ารงศักด์ิสถาพร เทคโนโลยชีีวภาพ
31 นางสาว ธวัลหทัย ศรีหมากสุก เทคโนโลยชีีวภาพ
32 นางสาว วิรดี เสนาพิทักษ์กลุ เทคโนโลยชีีวภาพ
33 นางสาว นลินทิพย์ อิ่มชาลี เทคโนโลยชีีวภาพ
34 นาย ธีร์จฑุา เพชรานนท์ เทคโนโลยชีีวภาพ
35 นางสาว ฐิติชญา อคัรเดชเรืองศรี เทคโนโลยชีีวภาพ
36 นางสาว กชพร เจยีงแจม่จติ เทคโนโลยชีีวภาพ
37 นางสาว ณัฐชานันท์ ควรประเสริฐ เทคโนโลยชีีวภาพ
38 นางสาว ปนัสยา บุญประดิษฐ เทคโนโลยชีีวภาพ
39 นางสาว วัชราภรณ์ พงษ์พิบูลย์ เทคโนโลยชีีวภาพ
40 นางสาว ภัทราวดี หมืน่เดช เทคโนโลยชีีวภาพ
41 นางสาว ชุติกาญจน์ ค้าใสย เทคโนโลยชีีวภาพ
42 นางสาว ณัฐพร เสรีรัฐโพธิ์ตระกลู เทคโนโลยชีีวภาพ
43 นางสาว ปิยธิดา ดีดสี เทคโนโลยชีีวภาพ
44 นางสาว กณัฐิกา แววสว่าง เทคโนโลยชีีวภาพ
45 นางสาว ธัญชนก เกตุภักดีกลู เทคโนโลยชีีวภาพ
46 นาย วัชรากร กติติธนาชัย เทคโนโลยชีีวภาพ
47 นางสาว เกศสุชา วิสาวะโท เทคโนโลยชีีวภาพ
48 นางสาว ภาวิณี โพธิ์เงินงาม เทคโนโลยชีีวภาพ
49 นางสาว นลิน สมิหลัง เทคโนโลยชีีวภาพ
50 นางสาว พรไพลิน รสเผือก เทคโนโลยชีีวภาพ
51 นางสาว อภิญญา งามเสง่ียม พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
52 นางสาว อสิรีย์ ประเสริฐภูมิด้ารง พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
53 นางสาว นภัสกร ศักดิกร พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
54 นางสาว อรจริา รุ่งโรจน์กติติกลุ พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
55 นาย ธีรเดช กองพุฒิ พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
56 นางสาว ภัทรธร วิมลสรกจิ พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
57 นาย กษิดิส รัตนเรือง พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
58 นางสาว รวินท์นิภา เวทยนุกลู พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
59 นางสาว รดา วิชาวรณ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
60 นางสาว ธันยพร เรือนสุภา พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
61 นางสาว ณภัสสรณ์ ผ่องกศุล พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
62 นาย กฤชณัท แพเทียนทอง พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
63 นางสาว นันท์นภัส คงวราคม พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
64 นางสาว ศศิปรียา เขยีวศิริ พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
65 นางสาว ประกายวรรณ ใจยาว พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
66 นางสาว จรินันท์ หาญฐาปนาวงศ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
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67 นางสาว ชัญญา สิทธิอ้านวย พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
68 นางสาว ปานชีวา โฆษิตเจริญกลุ พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
69 นางสาว วรศมน พานิชย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
70 นางสาว อทิตยา อทิธิสมุทรเจริญ พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
71 นางสาว มิณฑิษา ปัทมกลุชัย พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
72 นาย ปรเมนทร์ ออ่นทอง พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
73 นางสาว วรัชยา ตรีญาณวัฒน์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
74 นางสาว บุณยานุช ผิวงาม พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
75 นาย ฐิติทัศน์ เดชเดชะ พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
76 นางสาว ศิริญญา สารศรี พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
77 นางสาว พรนภา ทวีกนั พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
78 นางสาว วรัธนันท์ อุ่นปรีชาวณิชย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
79 นางสาว วิมลณัฐ เกดินพคุณ พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
80 นางสาว พัทธ์ธีรา ดุลพาหไทยออ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
81 นางสาว พริมา จนัทสุวรรณโณ พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
82 นางสาว ณัฐกฤตา เอี่ยมประสิทธิ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
83 นางสาว ชนากานต์ จาดสอน พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
84 นางสาว ประภาพรรณ พลหาญ พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
85 นาย กติติศักด์ิ เพ็งอาทิตย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร
86 นางสาว ณิชกานต์ เมฆเบญจาภิวัฒน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
87 นางสาว ธัญชนก ศุภศิวะกลุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
88 นางสาว สวรรยา กนกวรานนท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
89 นางสาว เฉลิมพร เกยีรติโอภาส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
90 นางสาว ชัชธิดา อาศุเวทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
91 นาย ธีรินทร์ ดิฏฐโชติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
92 นางสาว ธัญนิชา ปัทมาวไล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
93 นาย อชิตพล ธีระเรืองไชยศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
94 นาย ปัณญวิชญ์ พละศูนย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
95 นาย ศิกวัส ภาโสม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
96 นาย หฤษฎ์ กล้าุทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
97 นาย ณภัทร พงศ์พลาญชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
98 นางสาว นวินดา สันติสวัสด์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
99 นางสาว ธนัชพรรณ ภัทรจนิดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
100 นาย กจินิพิฎฐ์ มีทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
101 นางสาว ปรีชญา ธีระวิกสิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
102 นางสาว มติพร จงประสพลาภ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
103 นางสาว ณัฐชา เทียนจนัทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
104 นางสาว สุชัญญา กติติฤดีกลุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
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105 นางสาว คุลิกา พิทักษ์สินสกลุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
106 นางสาว ศุภสุตา วชิรานุกรกลู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
107 นางสาว วิลาสินี ดีชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
108 นางสาว สิรีรจน์ ธรรมเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
109 นางสาว สิรีธร สดมุย้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
110 นางสาว ญาดา เลิศประภาพงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
111 นาย พีรวิชญ์ เดวี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
112 นางสาว พรสินี ศิวิไลกลุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
113 นางสาว ชญานิศ เรืองฤทธิ์ชาญกลุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
114 นางสาว สิรณัฐ หวังสมบูรณ์ศิริ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
115 นาย วรนาถ รัตธนภาส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
116 นางสาว ศิรกาญจน์ ฉตัรอ้าไพวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
117 นางสาว นภสร เกดิรัตนศักด์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
118 นาย จริโชติ กรัณยากรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
119 นาย รวิชญ์ กจิพันธ์ศิริกลุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
120 นาย อธิยะ ลีลาวณิชย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
121 นางสาว สุจารี กติติโยภาส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
122 นาย พัทธดนย์ จริตซ่ือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
123 นาย จริพัฒน์ ปัญญาปฏิภาณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
124 นาย ธนกร พนาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
125 นางสาว ณัชชา จรัินดร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ
126 นางสาว ฐิติวรดา ไพจติรจนิดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ
127 นางสาว อาทิตยา มูลทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ
128 นาย กติติกร อร่ามรุ่งทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ
129 นางสาว อมลวรรณ สุขสวัสด์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ
130 นางสาว ศุภิสรา ประพันธ์วงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ
131 นาย ภูผา นันทชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ
132 นางสาว ขนิษฐา เอง่ฉว้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ
133 นางสาว รัชนิดา สันธนะวิทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ
134 นางสาว วราพร เมฆลอยลม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ
135 นางสาว ปวริศา โพธิมะฮาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ
136 นางสาว บุษบาวรรณ ออ้มแกว้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ
137 นาย สันติ พูลสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ
138 นางสาว ตรีเนตร ขนัธ์วงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ
139 นางสาว ณัฐพร ชิณเกตุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ
140 นางสาว ทัศนันท์ ธาดาโกสียรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ
141 นางสาว นลัทพร ใยเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ
142 นางสาว ฐาปนี จาวรรณกาศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ
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143 นางสาว ชนิตา แกว้เกื อมิตร์ เทคโนโลยกีารบรรจุ(ภาคพิเศษ)
144 นาย สิรนนท์ ร่มร่ืนวาณิชกจิ เทคโนโลยกีารบรรจุ(ภาคพิเศษ)
145 นางสาว พิมลพรรณ จรัสวิโรจน์ เทคโนโลยกีารบรรจุ(ภาคพิเศษ)
146 นางสาว ศศิการต์ ชีวินวิภาส เทคโนโลยกีารบรรจุ(ภาคพิเศษ)
147 นางสาว วรดา ดีพยงุ เทคโนโลยกีารบรรจุ(ภาคพิเศษ)
148 นาย พัดยศ ยี่หล่ันสุวรรณ เทคโนโลยกีารบรรจุ(ภาคพิเศษ)
149 นาย ธนกฤต ค้ามีทอง เทคโนโลยกีารบรรจุ(ภาคพิเศษ)
150 นางสาว ฐิตาพร ตัญศิริ เทคโนโลยกีารบรรจุ(ภาคพิเศษ)
151 นางสาว วรันธร พิพัฒนาทรกลุ เทคโนโลยกีารบรรจุ(ภาคพิเศษ)
152 นางสาว ณัชชา เเสงสว่าง เทคโนโลยกีารบรรจุ(ภาคพิเศษ)
153 นางสาว ณัฐธิดา ชลอเดช เทคโนโลยกีารบรรจุ(ภาคพิเศษ)
154 นางสาว จติบุญญา ชมนิม่ เทคโนโลยชีีวภาพ(ภาคพิเศษ)
155 นาย ธนบดี กล่ินละออ เทคโนโลยชีีวภาพ(ภาคพิเศษ)
156 นางสาว ชัญญานุช น้อยดี เทคโนโลยชีีวภาพ(ภาคพิเศษ)
157 นาย สิรวิชญ์ แสงดาว เทคโนโลยชีีวภาพ(ภาคพิเศษ)
158 นางสาว สาวิตรี แตงกล่อม เทคโนโลยชีีวภาพ(ภาคพิเศษ)
159 นางสาว ธนาภรณ์ ชีวินสุขอ้าไพ พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร(ภาคพิเศษ)
160 นางสาว ปวิชญา แสงเจริญตระกลู พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร(ภาคพิเศษ)
161 นาย วันเฉลิมสิริต์ิ วงศ์ธรรมโชติ พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร(ภาคพิเศษ)
162 นางสาว ธนัชชา สันติตรานนท์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร(ภาคพิเศษ)
163 นางสาว นารีรัตน์ มะลิลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
164 นางสาว รวิสรา บุญแต้ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
165 นาย ธนาคม มีนธนานันท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
166 นางสาว อญัชิสา ตันสุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
167 นางสาว มาลินี แกว้ทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
168 นางสาว ศิรจติต์ ธรรมรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
169 นางสาว ทยตุา ตงศิริกลุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
170 นางสาว ปราณปรียา ล้อดงบัง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
171 นางสาว ธมนวรรณ อึ งประภากร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
172 นางสาว ฐิติลักษม์ สมบุญเจญิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
173 นางสาว สิริเพ็ญ ทัพกจิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
174 นาย ณภัทร โยธายทุธ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
175 นางสาว ธมลวรรณ พรหมช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
176 นางสาว อญัชิสา อสิิชัยกลุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
177 นางสาว พัชรรินทร์ ตั งสุริยาไพศาล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
178 นาย กฤตนัย รัตนองักรูวัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
179 นาย พลาธิป พรประสิทธิกลุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
180 นาย ธีรนันท์ เชาว์วัฒนกลุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
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181 นางสาว สุธาทิพย์ ศิรินนท์ธนเวช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
182 นาย ธนกร เลาหศิลป์สมจติร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
183 นางสาว พัชมณ มีฤกษ์สม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
184 นางสาว พรรณวดี นรานรนันท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
185 นางสาว เบญญาภา วงศ์อรุณนิยม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
186 นาย ณัฐธัญ รัฐปาโล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
187 นางสาว พิมพ์วิภา อาชวรังสรรค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
188 นาย วรเดช ศิริรัตนบวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
189 นาย ศุภกนัต์ จริฐิติพงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
190 นางสาว วริศรา รชตะพฤกษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
191 นางสาว สุดาภัตร ถาวรเกรียงไกร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
192 นางสาว กลุธิดา กนกรัตนนุกลู วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
193 นางสาว พัชร ชูศักด์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
194 นาย สมาวรรธน์ เตียอภิภคิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
195 นาย ภูมิภัทร ศุภเกยีรติสุนทร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
196 นางสาว นัทธมน ทวีโชคสิริกลุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
197 นางสาว ชวิศา ฉนุกมล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
198 นางสาว ชนิดา แสงเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
199 นางสาว ปรางค์วดี พันธุ์ศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร(ภาคพิเศษ)
200 นางสาว ภัทรานิษฐ์ เขม็พงษ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร(นานาชาติ)
201 นางสาว ชญาสิณี วัฒนโสภา นวัตกรรมและเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร(นานาชาติ)
202 นางสาว ศศิวิมล มานะกจิ นวัตกรรมและเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร(นานาชาติ)
203 นางสาว อรญานี ปันนวล นวัตกรรมและเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร(นานาชาติ)

คณะมนุษยศำสตร์
1 นางสาว บุณิกา หล่อเกรียงไกร วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
2 นางสาว บุญสิตา วงษ์สกลุ วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
3 นางสาว ขวัญชนก ผลสันต์ วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
4 นางสาว ปรายฟ้า บุญปักษ์ วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
5 นาย ชวกร ขอพึ่งกลาง วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
6 นางสาว ณัฐรดา มิคาแอล วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
7 นาย ภูวิศ ทรงศิริกลุชัย วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
8 นางสาว วันวิสา เขตรดง วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
9 นางสาว กานติมา จรรยโ์กมล วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
10 นาย หฤษฎ์ แสงไพโรจน์ วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
11 นางสาว เสาวลักษณ์ คงอร่ามกลุ วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
12 นางสาว ธัญญภรณ์ สวัสด์ิศรี วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
13 นางสาว เพ็ญนภา สุขโพรง วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
14 นางสาว ณัฐณิชา สุราฤทธิ์ วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
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15 นางสาว มลิวัณณ์ ปัญญาปิง วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
16 นางสาว รวีโรจน์ คงสุวรรณ วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
17 นางสาว ชฎาวิชญ์ ไหมอุ้ม วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
18 นางสาว สราลักษณ์ ปรีชากลู วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
19 นางสาว ไอรดา พวงประดับ วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
20 นาย กฤติน ปานนวล วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
21 นางสาว วรรณกานต์ แกว้กณัฑ์ วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
22 นางสาว ศศิธร ภานุรัตน์ วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
23 นางสาว สโรชา ใจรักษ์ วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
24 นางสาว ณัฐรัตน์ พุทธา วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
25 นางสาว ปุณยภา ไชยเมือง วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
26 นางสาว ปรัชญาพร จ้าปาแถม วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
27 นางสาว ณิชุดา ยงัมีสุข ภาษาไทย
28 นางสาว ศรุดา เจยีระนันท์ ภาษาไทย
29 นางสาว ชัญญานุช วิริยะยทุมา ภาษาไทย
30 นางสาว วรนิษฐา ไหลมา ภาษาไทย
31 นาย กรพัฒน์ โรจน์ธนานันต์ ภาษาไทย
32 นาย จกัรภัทร ทรงพลนภจร ภาษาไทย
33 นางสาว ศุภญาดา มดิศร ภาษาไทย
34 นาย ธรรมวัฒน์ พัฒนาสุทธินนท์ ภาษาไทย
35 นางสาว อทิธินี โพธิปักษ์ ภาษาไทย
36 นางสาว ณฐมน กติติวิทิตคุณ ภาษาไทย
37 นางสาว ศศิวิมล สุขสม ภาษาไทย
38 นางสาว ภควดี จรูญไพศาล ภาษาไทย
39 นางสาว ปิน่จฑุา บุญเรือง ภาษาไทย
40 นางสาว ธนภรณ์ ไทยณรงค์ ภาษาไทย
41 นางสาว ณัฐนิชา จนัทร์เปีย ภาษาไทย
42 นางสาว ปุณนภา บุญญากจิโสภา ภาษาไทย
43 นางสาว ณัฐพร สร้อยจ้าปา ภาษาไทย
44 นางสาว อนันตญา พรวิเชียรวงศ์ ภาษาองักฤษ
45 นางสาว อรวรรณ ไชยภา ภาษาองักฤษ
46 นาย สรวิชญ์ งามมีแสง ภาษาองักฤษ
47 นางสาว เมธาวี วนาภิชิต ภาษาองักฤษ
48 นาย ธรรมนิตย์ เสียงสุทธิวงศ์ ภาษาองักฤษ
49 นางสาว กฤตสินี เจริญผล ภาษาองักฤษ
50 นางสาว มนพร คงสกลุวัฒนสุข ภาษาฝร่ังเศส
51 นางสาว พิชญาภัค ทุ่มโมง ภาษาฝร่ังเศส
52 นางสาว พัทธวรรณ อสิารพายหุ์ ภาษาฝร่ังเศส
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53 นางสาว มนพัทธ์ คงสกลุวัฒนสุข ภาษาฝร่ังเศส
54 นางสาว เกวลิน อนันต์รัตนกจิ ภาษาฝร่ังเศส
55 นาย ธา้รงค์ฤทธิ์ สีทองทาบ ภาษาฝร่ังเศส
56 นางสาว อสิณากรณ์ รังสิพุฒิพงศ์ ภาษาเยอรมัน
57 นางสาว ภริตา เปรมสวัสด์ิ ภาษาเยอรมัน
58 นางสาว กลางใจ ภาตะนันท์ ภาษาเยอรมัน
59 นางสาว ชาลิสา บุญ-หลง ภาษาเยอรมัน
60 นางสาว จดิาภา รัตนอ้าพล ภาษาเยอรมัน
61 นาย สรรเสริญ เชิดบุญชาติ ภาษาเยอรมัน
62 นางสาว ศิริพร นิลภิรมย์ ภาษาเยอรมัน
63 นางสาว พรวนัช เจริญวงศ์ ภาษาเยอรมัน
64 นางสาว วริศรา พาทพุทธิพงศ์ ภาษาจนี
65 นางสาว บุณยา ศรีสุวรรณ ภาษาจนี
66 นางสาว ชนนิกานต์ พันธ์รอด ภาษาจนี
67 นางสาว กลัยรัตน์ ใจมัน่ ภาษาจนี
68 นางสาว ศศิมาศ ควรวิไลย ภาษาจนี
69 นางสาว ศิรประภา ธูปสุวรรณ ภาษาจนี
70 นางสาว ปวิตรา จนัทร์สนธิกลุ ภาษาจนี
71 นางสาว ชตวัลย์ ชาวันดี ภาษาจนี
72 นางสาว พีรพร วรโฆษิต ภาษาจนี
73 นางสาว ฐานิดา ฉวีวงศ์ การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 1)
74 นาย ณัฐดนัย บุญงาม การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 1)
75 นางสาว อาทิตยา มาลัยพันธุ์ การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 1)
76 นาย ณัฐนันทน์ พงษ์สุทธิรักษ์ การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 1)
77 นางสาว สุภาวดี ชัชวาลชัยทรัพย์ การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 1)
78 นาย อนัส ทองค้าวงศ์ การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 1)
79 นางสาว สุธาชินี ไชยกติติ การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 1)
80 นาย แทนพงศ์ พรหมวิจติ การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 1)
81 นาย กานต์ บุญแกว้ การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 1)
82 นางสาว พรรณพลอย พลทะจกัร การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 1)
83 นางสาว กฤติยาณี จนัทร์ฉาย การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 1)
84 นางสาว พรพรรณ เนียมน่วม การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 7)
85 นางสาว อรอนงค์ อาชานนท์ การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 7)
86 นางสาว ธัญชนก ฑีฆะสุข การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 7)
87 นางสาว อารียา มานะทัต การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 7)
88 นางสาว อภิชญา นวลทอง การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 7)
89 นางสาว สุชัญญา เลาหสุวรรณรัตน์ การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 7)
90 นางสาว สิรภัทร ชมเชย การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 7)
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91 นางสาว กลัยารัตน์ สร้อยมณี การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 7)
92 นาย ภาณุวัฒน์ ภมรศิริตระกลู การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 7)
93 นาย ศุภโชค ฐิติทิพยะ การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 7)
94 นางสาว จดิาภา รัตนกลุวัฒนา การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 7)
95 นางสาว รินนา กจิจาเจดิ การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 7)
96 นางสาว นัทชา มัทยาท ภาษาตะวันออก(จนีธุรกจิ)ภาคพิเศษ
97 นางสาว แพรพลอย บวรสมสฤษด์ิ ภาษาตะวันออก(จนีธุรกจิ)ภาคพิเศษ
98 นางสาว เครือวัลย์ เจริญไชย ภาษาตะวันออก(จนีธุรกจิ)ภาคพิเศษ
99 นางสาว อภิญญา ค้าหอม ภาษาตะวันออก(จนีธุรกจิ)ภาคพิเศษ
100 นางสาว เกศกนก วงษาภักดี ภาษาตะวันออก(จนีธุรกจิ)ภาคพิเศษ
101 นางสาว วริศรา แยม้ปัน้ ภาษาตะวันออก(จนีธุรกจิ)ภาคพิเศษ
102 นาย สรัล พันธุนะ ภาษาตะวันออก(จนีธุรกจิ)ภาคพิเศษ
103 นางสาว ศุภาภรณ์ สวยพริ ง ภาษาตะวันออก(จนีธุรกจิ)ภาคพิเศษ
104 นางสาว ศุภิสรา มัง่เจริญ ภาษาตะวันออก(จนีธุรกจิ)ภาคพิเศษ
105 นางสาว นันทศิริ ศิริคุณ ภาษาตะวันออก(จนีธุรกจิ)ภาคพิเศษ
106 นางสาว สุจติรา ปัญจรุจกิลุ ภาษาตะวันออก(จนีธุรกจิ)ภาคพิเศษ
107 นางสาว รามาวดี เชาวเลิศ ภาษาตะวันออก(จนีธุรกจิ)ภาคพิเศษ
108 นาย วัฒนสิฏฐ์ พุ่มทองตรู ภาษาตะวันออก(จนีธุรกจิ)ภาคพิเศษ
109 นางสาว ชฎาพร บุญบรรลุ ภาษาตะวันออก(จนีธุรกจิ)ภาคพิเศษ
110 นางสาว ธนาภรณ์ สุนทรชาติ ภาษาตะวันออก(จนีธุรกจิ)ภาคพิเศษ
111 นางสาว ณัฐญาดา มานะสิริจนิดา ภาษาตะวันออก(จนีธุรกจิ)ภาคพิเศษ
112 นางสาว ปรารถนา ลิ มสุวรรณ ภาษาตะวันออก(จนีธุรกจิ)ภาคพิเศษ
113 นางสาว ญาณิศา พันธ์ผูก ภาษาตะวันออก(จนีธุรกจิ)ภาคพิเศษ
114 นางสาว พิมพรรณ จั่นลา ภาษาตะวันออก(ญีปุ่น่ธุรกจิ)ภาคพิเศษ
115 นางสาว อธิกานต์ เอี่ยวเจริญ ภาษาตะวันออก(ญีปุ่น่ธุรกจิ)ภาคพิเศษ
116 นาย กนัตวัฒน์ กอ้งวิญญู ภาษาตะวันออก(ญีปุ่น่ธุรกจิ)ภาคพิเศษ
117 นางสาว กญัญาณัฐ ขอบโคกกรวด ภาษาตะวันออก(ญีปุ่น่ธุรกจิ)ภาคพิเศษ
118 นางสาว ณัฐชา บุญสุยา ภาษาตะวันออก(ญีปุ่น่ธุรกจิ)ภาคพิเศษ
119 นางสาว พินทุพร ทิพยพ์ญาชัย ภาษาตะวันออก(ญีปุ่น่ธุรกจิ)ภาคพิเศษ
120 นาย นัฏฐนันท์ กจิจาเกษมกลุ ภาษาตะวันออก(ญีปุ่น่ธุรกจิ)ภาคพิเศษ
121 นาย ทิตา เยน็ประเสริฐ ภาษาตะวันออก(ญีปุ่น่ธุรกจิ)ภาคพิเศษ
122 นางสาว กานต์ชนก จนิตบุบผา ภาษาตะวันออก(ญีปุ่น่ธุรกจิ)ภาคพิเศษ
123 นางสาว กชกร ประพันธุ์ภาส ภาษาตะวันออก(ญีปุ่น่ธุรกจิ)ภาคพิเศษ

คณะบริหำรธรุกิจ
1 นางสาว วริศรา จ้าเริญ การเงิน(วิทย-์คณิต)
2 นางสาว กลัยนันท์ ปุสสวงษ์ การเงิน(วิทย-์คณิต)
3 นางสาว วานิสสา มานะทัต การเงิน(วิทย-์คณิต)
4 นาย สิทธิชาติ ทับศรีนวล การเงิน(วิทย-์คณิต)
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5 นางสาว นพรัตน์ ฟักเถื่อน การเงิน(วิทย-์คณิต)
6 นาย ณชพล บุญประคอง การเงิน(วิทย-์คณิต)
7 นางสาว สลิลทิพย์ มุกสกลุรัตน์ การเงิน(วิทย-์คณิต)
8 นาย จริายสุ ทองขนุวงศ์ การเงิน(วิทย-์คณิต)
9 นางสาว ณัฏฐธิดา อยู่เยน็ การเงิน(วิทย-์คณิต)
10 นาย พิริยะ พิริปุญโญ การเงิน(วิทย-์คณิต)
11 นางสาว ธนินนุช ทาทอง การเงิน(วิทย-์คณิต)
12 นางสาว ปิยธิดา ประยงค์ การเงิน(วิทย-์คณิต)
13 นาย เล่อยี่ แซ่กว๊ย การเงิน(วิทย-์คณิต)
14 นาย ศิรวิทย์ จริวุฒินันท์ การเงิน(วิทย-์คณิต)
15 นางสาว พิชชาพร หนูเกตุ การเงิน(วิทย-์คณิต)
16 นางสาว ปาณิสรา จรัสสรภัค การเงิน(วิทย-์คณิต)
17 นาย สรวิชญ์ ธรวงศ์ธวัช การเงิน(ศิลป์-ค้านวณ)
18 นางสาว ศิริลักษณ์ วีระเมธีวงศ์ การเงิน(ศิลป์-ค้านวณ)
19 นางสาว นภสร โลหกจิ การเงิน(ศิลป์-ค้านวณ)
20 นางสาว ธัญจริา โสวจนัทร การเงิน(ศิลป์-ค้านวณ)
21 นาย ฐิติธรรม รัตนโกศล การเงิน(ศิลป์-ค้านวณ)
22 นางสาว ปุณราอร วิกยานนท์ การเงิน(ศิลป์-ค้านวณ)
23 นางสาว ณัฐธิดา วงศ์สวัสด์ิ การเงิน(ศิลป์-ค้านวณ)
24 นางสาว พาศิกา นิลสวย การเงิน(ศิลป์-ค้านวณ)
25 นาย ศิรชัช ลีพิบูลยส์วัสด์ิ การเงิน(ศิลป์-ค้านวณ)
26 นางสาว ชนากานต์ เกยีรติพจน์ การเงิน(ศิลป์-ค้านวณ)
27 นาย สรายทุธ วีรภัทรกลุบดี การเงิน(ศิลป์-ค้านวณ)
28 นางสาว ปณิตา ชีวังกลู การเงิน(ศิลป์-ค้านวณ)
29 นางสาว สุภาวดี โมราราช การเงิน(ศิลป์-ค้านวณ)
30 นางสาว พิชญ์สินี กาลคลอด การเงิน(ศิลป์-ค้านวณ)
31 นาย อนิทัช วีระคณานนท์ การเงิน(ศิลป์-ค้านวณ)
32 นางสาว จฑุาพร สิทธานุกลู การเงิน(ศิลป์-ค้านวณ)
33 นาย กฤษณพงศ์ สงวนปรางค์ การเงิน(ศิลป์-ค้านวณ)
34 นางสาว กญัชนินทร์ สุขนิยม การเงิน(ศิลป์-ค้านวณ)
35 นาย ปณิธาน จงประสพลาภ การเงิน(ศิลป์-ค้านวณ)
36 นางสาว ชลรดา จนัทพงษ์พิวัฒน์ การเงิน(ศิลป์-ค้านวณ)
37 นางสาว สาธิดา อณุหภิรมย์ การจดัการ(วิทย-์คณิต)
38 นางสาว ฑิตยา มุง่สุจริตการ การจดัการ(วิทย-์คณิต)
39 นางสาว สุกฤตา องักรูมหาสุข การจดัการ(วิทย-์คณิต)
40 นางสาว ณัฏฐพิชา ฐิติพงษ์วรภัทร การจดัการ(วิทย-์คณิต)
41 นางสาว นุชวดี บุณยาคุมานนท์ การจดัการ(วิทย-์คณิต)
42 นางสาว จนิดามณี เรืองขจติร การจดัการ(วิทย-์คณิต)
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43 นางสาว สุภฤกษ์ เลาหะวรุตม์ชัย การจดัการ(วิทย-์คณิต)
44 นาย พูนพงษ์ แซ่หวู การจดัการ(วิทย-์คณิต)
45 นางสาว ภาวินี นุชปาน การจดัการ(ศิลป์-ค้านวณ)
46 นางสาว พิมพ์อมุา เศวตนันทน์ การจดัการ(ศิลป์-ค้านวณ)
47 นาย ภูริ ชูเศรษฐการ การจดัการ(ศิลป์-ค้านวณ)
48 นาย ปิยวัฒน์ ปิยวัชรวิจติร การจดัการ(ศิลป์-ค้านวณ)
49 นางสาว ชัญญา เพชรสุภา การจดัการ(ศิลป์-ค้านวณ)
50 นางสาว เมธาวี ลีเรืองสกลุ การจดัการ(ศิลป์-ค้านวณ)
51 นางสาว ปภาวดี ไทรฟัก การจดัการ(ศิลป์-ค้านวณ)
52 นางสาว แพรวา พึ่งทวี การจดัการ(ศิลป์-ค้านวณ)
53 นาย พัสสน ดิสราพร การจดัการ(ศิลป์-ค้านวณ)
54 นางสาว ศุภิสรา ศรีอทุารวงศ์ การจดัการ(ศิลป์-ค้านวณ)
55 นางสาว กนกวรรณ เฟื่องฟูชัชวาล การจดัการ(ศิลป์-ค้านวณ)
56 นางสาว จติพิสุทธิ รุจโิรจน์วงศ์ การจดัการ(ศิลป์-ค้านวณ)
57 นางสาว ณิรชาร์ แสนมุข การจดัการ(ศิลป์-ค้านวณ)
58 นาย ชลิต เนตยวิจติร์ การจดัการ(ศิลป์-ค้านวณ)
59 นางสาว พัชรสุทธ์ แป๊ะเส้ง การจดัการ(ศิลป์-ค้านวณ)
60 นางสาว ภิญญาพัชญ์ ล ้าภักดี การจดัการ(ศิลป์-ค้านวณ)
61 นางสาว จดิาภา เอี่ยมสมบูรณ์สุข การจดัการ(ศิลป์-ค้านวณ)
62 นาย ทักษ์ดนัย ตั งสีทอง การจดัการ(ศิลป์-ค้านวณ)
63 นางสาว ฐิติกานต์ ธิน่าน การจดัการ(ศิลป์-ค้านวณ)
64 นางสาว สุทธิดา โพธิพฤกษ์ การจดัการการผลิต(วิทย-์คณิต)
65 นาย วชิรวิทย์ จอมอนิตา การจดัการการผลิต(วิทย-์คณิต)
66 นางสาว ชมพูนุท เจยีมเจริญ การจดัการการผลิต(วิทย-์คณิต)
67 นางสาว จนัญญา เบ็ญญาสาร การจดัการการผลิต(วิทย-์คณิต)
68 นางสาว ธมลวรรณ ศิริเลิศวรกลุ การจดัการการผลิต(วิทย-์คณิต)
69 นางสาว จดิาภา เมืองพูล การจดัการการผลิต(วิทย-์คณิต)
70 นางสาว พิชญา ประมวลรัตน์ การจดัการการผลิต(วิทย-์คณิต)
71 นางสาว นัทธ์ชนก กจิสวัสด์ิ การจดัการการผลิต(ศิลป์-ค้านวณ)
72 นางสาว สุธิดา แกว้กอง การจดัการการผลิต(ศิลป์-ค้านวณ)
73 นางสาว ธันยธรณ์ โล่ห์สถาพรพิพิธ การจดัการการผลิต(ศิลป์-ค้านวณ)
74 นางสาว ภุชนา พันธุ์ชื่น การจดัการการผลิต(ศิลป์-ค้านวณ)
75 นาย อธินัท พรธัญมงคล การจดัการการผลิต(ศิลป์-ค้านวณ)
76 นางสาว ศิรดา รักวีรธรรม การจดัการการผลิต(ศิลป์-ค้านวณ)
77 นางสาว นันทนัท เอม็เอม็ การตลาด(วิทย-์คณิต)
78 นางสาว พิมพ์ชนก ไพศาลกจิรุ่งเรือง การตลาด(วิทย-์คณิต)
79 นางสาว อนัญญา ชลายนนาวิน การตลาด(วิทย-์คณิต)
80 นางสาว จรีุรัตน์ แซ่ตั ง การตลาด(วิทย-์คณิต)

Page 51 of 72



ที่ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวชิำ
81 นางสาว ณัฐธิดา เบ้าสิงห์สวย การตลาด(วิทย-์คณิต)
82 นางสาว วรัญญา อิ่มเปรมบุญศักด์ิ การตลาด(วิทย-์คณิต)
83 นาย รวิชญ์ คุณโชติ การตลาด(วิทย-์คณิต)
84 นาย พัชรพล กติติวิทวัส การตลาด(วิทย-์คณิต)
85 นาย กนัต์ ธนรัตนานนท์ การตลาด(วิทย-์คณิต)
86 นาย การัณ แซ่ตั ง การตลาด(วิทย-์คณิต)
87 นาย ธนดล จนัทร์สิทธิพงศ์ การตลาด(วิทย-์คณิต)
88 นางสาว ชนนิกานต์ เทียนสมจติร การตลาด(วิทย-์คณิต)
89 นาย โอฬาร นิธิคุณิตานันท์ การตลาด(วิทย-์คณิต)
90 นางสาว จณิณา พงศาวรี การตลาด(วิทย-์คณิต)
91 นางสาว กลุนิดา เฮงตระกลู การตลาด(วิทย-์คณิต)
92 นางสาว กชพร วรเมธพาสุข การตลาด(ศิลป์-ค้านวณ)
93 นางสาว พัทธมน เอี่ยมมีชัย การตลาด(ศิลป์-ค้านวณ)
94 นางสาว ศิริพักตร์ ศิริเจริญ การตลาด(ศิลป์-ค้านวณ)
95 นางสาว สิริยาภา พัฒนาภรณ์ การตลาด(ศิลป์-ค้านวณ)
96 นางสาว สุพิชชา จนัทร์สอง การตลาด(ศิลป์-ค้านวณ)
97 นาย ศศิน อิ่มลา การตลาด(ศิลป์-ค้านวณ)
98 นาย ธาวิต พันธุมณี การตลาด(ศิลป์-ค้านวณ)
99 นาย จริายุ ขาวทอง การตลาด(ศิลป์-ค้านวณ)
100 นางสาว ธนภรณ์ ศรีชัยนนท์ การตลาด(ศิลป์-ค้านวณ)
101 นางสาว นภินภา ไพรลิน การตลาด(ศิลป์-ค้านวณ)
102 นางสาว รุ่งเรือง ปิน่ทอง การตลาด(ศิลป์-ค้านวณ)
103 นาย ทองฉตัร ร่มฉตัรทอง การตลาด(ศิลป์-ค้านวณ)
104 นางสาว นรีนาถ บุญวนิชยาเลิศ การตลาด(ศิลป์-ค้านวณ)
105 นาย สรท ไทยรัฐเสถยีร การตลาด(ศิลป์-ค้านวณ)
106 นางสาว ปภาวรินท์ ประพันธมิตร การตลาด(ศิลป์-ค้านวณ)
107 นาย ธนพัฒน์ กจิเจริญ การตลาด(ศิลป์-ค้านวณ)
108 นาย ชยพัทธ์ แสแสงสีรุ้ง บัญช(ีวิทย-์คณิต)
109 นางสาว พิรญาณ์ เฉลยชนม์ บัญช(ีวิทย-์คณิต)
110 นางสาว ภัทรนันท์ ลลิตอนันต์พงศ์ บัญช(ีวิทย-์คณิต)
111 นางสาว ณิชารีย์ สระอบุล บัญช(ีวิทย-์คณิต)
112 นางสาว บุญปวีณ จติตั งบุญญา บัญช(ีวิทย-์คณิต)
113 นางสาว ฑุลิกา อรัญสวรรค์ บัญช(ีวิทย-์คณิต)
114 นางสาว คัทลียา ฉวีงาม บัญช(ีวิทย-์คณิต)
115 นาย นภัทร วงศ์ลิมปิยะรัตน์ บัญช(ีวิทย-์คณิต)
116 นางสาว ศิรภัสสร ศรีวิชัย บัญช(ีวิทย-์คณิต)
117 นางสาว พัชราภา ทองสุข บัญช(ีวิทย-์คณิต)
118 นาย ชนสรณ์ โขอนันต์ บัญช(ีวิทย-์คณิต)
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119 นางสาว ภาสภร ภควัตไกรฤทธิ์ บัญช(ีวิทย-์คณิต)
120 นางสาว หทัยภัทร นิติวิภาต บัญช(ีวิทย-์คณิต)
121 นางสาว ลัลน์ลลิต หาญโกธา บัญช(ีวิทย-์คณิต)
122 นางสาว นภัสกร ไวยกลู บัญช(ีวิทย-์คณิต)
123 นางสาว พิมพาพรรณ อรรถเวชวรุตม์ บัญช(ีวิทย-์คณิต)
124 นางสาว นันทนัช ดาโรจน์ บัญช(ีวิทย-์คณิต)
125 นางสาว พรพรรณ ประเสริฐท่าไม้ บัญช(ีวิทย-์คณิต)
126 นางสาว พิชยา ไสยสุวรรณ บัญช(ีวิทย-์คณิต)
127 นาย ภวัต ผกายมาศกลุ บัญช(ีศิลป์-ค้านวณ)
128 นางสาว ปานสวรรค์ ทองเขยีว บัญช(ีศิลป์-ค้านวณ)
129 นางสาว อศิวรา นวลแพ่ง บัญช(ีศิลป์-ค้านวณ)
130 นางสาว ลักษมี โชคตาม บัญช(ีศิลป์-ค้านวณ)
131 นางสาว ธนกกาญจน์ ธนไพศาลกจิ บัญช(ีศิลป์-ค้านวณ)
132 นางสาว สุพิชฌาย์ สิริจรัสวรรณ บัญช(ีศิลป์-ค้านวณ)
133 นางสาว สุภารัตน์ สมุทรลอยวน บัญช(ีศิลป์-ค้านวณ)
134 นาย ศุภวิชญ์ ทิพยก์าญจนรัตน์ บัญช(ีศิลป์-ค้านวณ)
135 นางสาว อภิชญา อมัพะเศวต บัญช(ีศิลป์-ค้านวณ)
136 นาย สุกฤต คันธพสุนธรา บัญช(ีศิลป์-ค้านวณ)
137 นางสาว ณัฐณิชา ภัครกาญจน์กลุ บัญช(ีศิลป์-ค้านวณ)
138 นางสาว สุพิชญา ไทยจนิดา บัญช(ีศิลป์-ค้านวณ)
139 นางสาว กนัติชา สุพรรณกลู บัญช(ีศิลป์-ค้านวณ)
140 นาย นพรุจ นาทอง บัญช(ีศิลป์-ค้านวณ)
141 นางสาว ธนพร ศรีสถาพร บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
142 นางสาว ชนากานต์ อาจนะ บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
143 นางสาว กรทรัพย์ ภูฆัง บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
144 นางสาว มนต์มนัส รัตนวุฒิกร บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
145 นางสาว เพียงเพชร ศรียาภัย บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
146 นาย เมธิชัย วรภัทรชัย บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
147 นางสาว ชยานันท์ บุญเจริญผล บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
148 นางสาว พิชญา ไชยานนท์ บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
149 นางสาว กชมน รู้ปิติวิริยะ บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
150 นางสาว ณิชกานต์ แพนไธสง บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
151 นางสาว วณิฐา สาระ บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
152 นาย อภิสิทธิ์ เทียมพันธ์พงศ์ บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
153 นางสาว ธมลวรรณ พิมงา บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
154 นางสาว จดิาภา เนาสราญวงศ์ บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
155 นางสาว นันท์มนัส คุ้มสวัสด์ิ บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
156 นาย เอกพล ตรีมัน่คง บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
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157 นางสาว สิริภัทร์ สุทธิภาค บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
158 นางสาว อกัษราภัค อกัษรวรนารถ บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
159 นางสาว เมธิณี ศฤงคาร บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
160 นางสาว จดิาภา พราวพันธุ์ บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
161 นาย จริวิทย์ บุญถาวร บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
162 นางสาว สุภัสสรา ศรีจนัทร์กาศ บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
163 นางสาว ภวินทิพย์ วิภาวิน บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
164 นาย พชรินทร์ อยู่พล บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
165 นางสาว ภัทราภรณ์ เรืองจาบ บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
166 นางสาว วรดา เพ็งสง บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
167 นางสาว สุพิชฌาย์ เพ็ญเขยีว บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
168 นางสาว บุญสิตา ดาราสุริยงค์ บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
169 นางสาว ศยามล พลแสน บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
170 นางสาว รัตติกาล ศรีไพบูลยผ์ลิน บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
171 นางสาว รัญชิดา กติติวินิชนันท์ บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
172 นางสาว ภาวรีย์ เทพอ้านวยสุข บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
173 นางสาว สุนิษา ปานกลาง บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
174 นางสาว ศศิชา คงกจิเจริญชัย บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
175 นางสาว จรัิชญา เนตินานนท์ บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
176 นาย อรรณพ เจริญสวัสด์ิ บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
177 นางสาว พัชรา บุญญานุภาพกลุ บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
178 นางสาว ปพิชญา ประกอบการ บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
179 นาย ภาณุวัฒน โกศลอนิทรีย์ บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
180 นาย เฟื่องรพี ชัยวีรจติ บัญช(ีภาคพิเศษ) (วิทย-์คณิต)
181 นาย ณัฐพล ตั งจติเพิ่มความดี บัญช(ีภาคพิเศษ)  (ศิลป์-ค้านวณ)
182 นางสาว ศรัญญา เชยกวีงศ์ บัญช(ีภาคพิเศษ)  (ศิลป์-ค้านวณ)
183 นางสาว มณฑารพ เอง่ฉว้น บัญช(ีภาคพิเศษ)  (ศิลป์-ค้านวณ)
184 นางสาว สุดาพร หาญณรงค์ บัญช(ีภาคพิเศษ)  (ศิลป์-ค้านวณ)
185 นางสาว ญาณิศา โอฬาริกเดช บัญช(ีภาคพิเศษ)  (ศิลป์-ค้านวณ)
186 นาย กมลวิทย์ เยี่ยมสมบัติ บัญช(ีภาคพิเศษ)  (ศิลป์-ค้านวณ)
187 นาย โอห์ม ยาเลส บัญช(ีภาคพิเศษ)  (ศิลป์-ค้านวณ)
188 นางสาว เบญจวรรณ กาลสังข์ บัญช(ีภาคพิเศษ)  (ศิลป์-ค้านวณ)
189 นาย คณบดี อาษาสุข บัญช(ีภาคพิเศษ)  (ศิลป์-ค้านวณ)
190 นาย อริย ทองมาก บัญช(ีภาคพิเศษ)  (ศิลป์-ค้านวณ)
191 นาย ฐานวัฒน์ สุขมุวาท บัญช(ีภาคพิเศษ)  (ศิลป์-ค้านวณ)
192 นางสาว สิริมนต์ มีทรัพย์ บัญช(ีภาคพิเศษ)  (ศิลป์-ค้านวณ)
193 นางสาว รักษิณา ใหม่พระเนตร บัญช(ีภาคพิเศษ)  (ศิลป์-ค้านวณ)
194 นางสาว บุณยนุช ซีมาการ บัญช(ีภาคพิเศษ)  (ศิลป์-ค้านวณ)
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195 นางสาว ธัญญศิริ ศรีธัญญา บัญช(ีภาคพิเศษ)  (ศิลป์-ค้านวณ)
196 นางสาว ธัญชนก เอี่ยมสอาด บัญช(ีภาคพิเศษ)  (ศิลป์-ค้านวณ)
197 นาย ธนวิชญ์ ลีลาสถาพรชัย บัญช(ีภาคพิเศษ)  (ศิลป์-ค้านวณ)
198 นาย สิรวิชญ์ สังกติติวรรณ บัญช(ีภาคพิเศษ)  (ศิลป์-ค้านวณ)
199 นางสาว จติต์เพชร รุธิระกลุ บัญช(ีภาคพิเศษ)  (ศิลป์-ค้านวณ)
200 นางสาว ศศิอรุณ ศิริสีรัสสะ บัญช(ีภาคพิเศษ)  (ศิลป์-ค้านวณ)
201 นางสาว ศิวพลอย เจริญกติติภัทร บัญช(ีภาคพิเศษ)  (ศิลป์-ค้านวณ)
202 นางสาว ฉตัรร์เกล้า สุขสันติบรรยง บัญช(ีภาคพิเศษ)  (ศิลป์-ค้านวณ)
203 นางสาว พรรณธิภา ทองหมัน บัญช(ีภาคพิเศษ)  (ศิลป์-ค้านวณ)
204 นางสาว ธัญลักษณ์ ศิริอนันต์มณี บัญช(ีภาคพิเศษ)  (ศิลป์-ค้านวณ)

คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์
1 นางสาว ชนานาถ ไชยมงคลกจิ เทคนิคการสัตวแพทย์
2 นางสาว ณัชชา ศรีรัตนสมบุญ เทคนิคการสัตวแพทย์
3 นางสาว วิลันดา ณ นคร เทคนิคการสัตวแพทย์
4 นางสาว พัชริดา ลี ไพโรจน์กลุ เทคนิคการสัตวแพทย์
5 นางสาว พนิตพรรณ เอี่ยมนนท์ เทคนิคการสัตวแพทย์
6 นางสาว สิรินทรา อดุมกจิโกศล เทคนิคการสัตวแพทย์
7 นางสาว มุกเรขา อาสน์สิริ เทคนิคการสัตวแพทย์
8 นาย บัณฑิต ถาค้ามี เทคนิคการสัตวแพทย์
9 นางสาว ชาญินี โกมลวิทยคุณ เทคนิคการสัตวแพทย์
10 นางสาว วรกมล เพ็งศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์
11 นางสาว สุเมธินี ธูปบูชา เทคนิคการสัตวแพทย์
12 นาย วัศพล สุนทรนันท เทคนิคการสัตวแพทย์
13 นางสาว วราภรณ์ ทวีเงิน เทคนิคการสัตวแพทย์
14 นาย กฤษณะชาติ สังขจ์นัทร์ เทคนิคการสัตวแพทย์
15 นางสาว ณัชชา เลิศวิศาล เทคนิคการสัตวแพทย์
16 นางสาว ณัฐพร ประกาศเภสัช เทคนิคการสัตวแพทย์
17 นางสาว สุทธิดา อดุมธนะบริบูรณ์ เทคนิคการสัตวแพทย์
18 นางสาว ภาวินี ผลงามเนตรอรุณ เทคนิคการสัตวแพทย์
19 นางสาว อารยา ค้าเคร่ือง เทคนิคการสัตวแพทย์
20 นางสาว จรรยา ธรรมสาโร เทคนิคการสัตวแพทย์
21 นางสาว เจนจริา ศรีพงศ์ เทคนิคการสัตวแพทย์
22 นางสาว วิสสุตา สิงห์สถติย์ เทคนิคการสัตวแพทย์
23 นางสาว ประภัสสร สอนนวล เทคนิคการสัตวแพทย์
24 นางสาว ญาณินี เอื อการณ์ เทคนิคการสัตวแพทย์
25 นางสาว ณรัช กนกอดุมสิน เทคนิคการสัตวแพทย์
26 นางสาว ชิดชนก อยู่เจริญ เทคนิคการสัตวแพทย์
27 นางสาว เมษา เจอืฮ่วย เทคนิคการสัตวแพทย์
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28 นางสาว ปลายฝัน ค้าประกอบ เทคนิคการสัตวแพทย์
29 นางสาว อธิษฐา มาศภากร การพยาบาลสัตว์
30 นางสาว ปณัชฎา จนิาวา การพยาบาลสัตว์
31 นาย นันทนาฎ นันเขยีว การพยาบาลสัตว์
32 นางสาว ธิดารัตน์ จลุเกตุ การพยาบาลสัตว์
33 นางสาว ภรภัทร ปัญญากร การพยาบาลสัตว์
34 นาย วราพงษ์ งามกนก การพยาบาลสัตว์
35 นางสาว ไลกิ น ทัน การพยาบาลสัตว์
36 นางสาว สุภชา ศรีสมัคร การพยาบาลสัตว์
37 นาย อศันี ฉนัทรางกรู การพยาบาลสัตว์

คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
1 นางสาว สิชาสินี มงคลกจิงาม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
2 นางสาว นทพร ไอน ้าทิพย์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
3 นาย ชนาธิป ปานอาภรณ์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
4 นาย ศิรภพ หงสกลุ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
5 นาย กษิดิศ ลาภเลิศสุข หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
6 นาย อริยธ์ัช รุ้งสุธีวรรณ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
7 นาย ธัญพิสิษฐ์ ธัญพิทยากลุ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
8 นางสาว พิจติรา สุภาผล หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
9 นางสาว ฟอยช มีเพียร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
10 นางสาว มธุชา กนัภัย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
11 นาย ภูริณัฐ ทองธนะเศรษฐ์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
12 นางสาว ชญตา ลีวงศ์เจริญ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
13 นางสาว จติสุภา เชื่อมชัยตระกลู หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
14 นางสาว กานต์ธิดา วีระสัย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
15 นาย เตชินท์ เตชพลกลุ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
16 นาย ตะวัน อฐิรัตน์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
17 นาย กษิด์ิกานต์ รอยศิริกลุ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
18 นาย นิติธร ร่มโพธิ์ขวัญ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
19 นาย มฆวัต ชื่นชม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
20 นางสาว หทัยรัตน์ สุขเอี่ยม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
21 นางสาว ธนัญญา สีห์โสภณ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
22 นางสาว ไอรดา นิยมานนท์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
23 นาย วิศรุต รอดเกดิ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
24 นาย ชาญชัย จติอารี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
25 นางสาว รมัณยา สังฆะมะณี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
26 นางสาว ณิชนันทน์ แจม่ดี หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
27 นางสาว ณัชชพร จนิดามพร หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
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28 นางสาว อรปรียา บุรงค์ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
29 นางสาว ศุภากร กติติรักษ์ตระกลู หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
30 นางสาว บุญสิตา ทองสม หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
31 นางสาว พิมพ์ชนก พิศาลพัฒนกลุ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
32 นาย พาทิศ เจนกติติวงศ์ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
33 นาย ธนัช เลิศสุทธิผล หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
34 นาย สิรภพ สุปรีดากลุ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
35 นาย สุทธิพัฒน์ สุทธิพล หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
36 นาย ธนวิน อตุตะโมท หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
37 นางสาว กณภัทร ใจดี หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
38 นางสาว กานต์สิตา ดอนนนท์ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
39 นาย ธารยา ไวโสภา หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
40 นางสาว ศมนรัตน์ โฆษิตวานิชย์ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
41 นาย รชต วงศ์ปูบ่ัว หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สถาปัตยกรรม)
42 นางสาว ชญานิษฐ์ เชียงทอง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สถาปัตยกรรม)
43 นางสาว สิรินทร์ เจยีมพิรุฬห์กจิ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สถาปัตยกรรม)
44 นาย พันธวัธน์ ตรีภพนาถ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สถาปัตยกรรม)
45 นาย ชาตรี สุรักษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สถาปัตยกรรม)
46 นาย กติติภณ โสรัตนชัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สถาปัตยกรรม)
47 นางสาว วริศรา สันตโยดม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สถาปัตยกรรม)
48 นางสาว ศุภิสรา นิลกษาปน์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สถาปัตยกรรม)

คณะสิง่แวดล้อม
1 นางสาว เมยาวี ลอยลาวัลย์ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
2 นางสาว ณิชา ลายรัศมี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
3 นางสาว จฑุารัตน์ จชูากะสิก วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
4 นาย อนินทัต เกรียงสิทธิกร วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
5 นางสาว วริศรา ระตะเจริญ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
6 นางสาว ไอริณ เตชาภิรมณ์ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
7 นางสาว ญาณิศา ทรัพยสิ์น วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
8 นางสาว ภัทรียา คันชั่งทอง วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
9 นางสาว ชนากานต์ คชศิริพงศ์ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
10 นาย อภิสิทธิ์ พวงมาลัย วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
11 นาย กฤตพัฒน์ แกน่ประธูป วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
12 นางสาว กลัยสุ์ดา เติมพรเลิศ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
13 นางสาว ณรัญรัตน์ เมธีวัชรพัฒน์ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
14 นางสาว ออมดาว สุธรรมมาจารย์ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
15 นางสาว กาญจนรินทร์ มหาวี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
16 นางสาว กลัยรักษ์ อุ่นอรุา วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
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17 นาย นพรุจ จติร์เพิ่ม วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
18 นาย บุริศร์ บุญเลิศ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
19 นางสาว เบญญา กะเต็บหมัด วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
20 นางสาว สุธิดา ตระกลูวัฒนะกลุ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
21 นาย บัญญพนต์ เชาวน์ไวย วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
22 นางสาว จนัทร์ทิพย์ หวังผล วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
23 นางสาว ณัฐวิภา เสือป่า วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
24 นางสาว นราพร โสมนัส วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
25 นางสาว นปภัช ธรรมบ้ารุง วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
26 นาย วรัท พันธุ์พิศุทธิ์ชัย วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
27 นางสาว วนิษา ไพโรจน์อมรชัย วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
28 นางสาว อภิลัดดา พัฒนาธีรเดช วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
29 นางสาว นพวรรณ ล้อมวงษ์ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
30 นางสาว สิริมนต์ ฉนัทกลุวณิช วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
31 นางสาว อภิชญา ศาสนจรรยา วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
32 นางสาว จริาภา จนัทมุณี วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
33 นางสาว ศิริพร ปันทะรส วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

วทิยำเขตก ำแพงแสน
คณะเกษตร ก ำแพงแสน

1 นาย ฐิติพงศ์ ทองออ่น เคร่ืองจกัรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
2 นาย พงศกร ดีอนิทร์ เคร่ืองจกัรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
3 นาย นิติ เฉดิไธสง เคร่ืองจกัรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
4 นางสาว ฐิติมา ลีลาพีรพงศ์ เคร่ืองจกัรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
5 นาย กรชนะ มีสมศักด์ิ เคร่ืองจกัรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
6 นางสาว ณัฐธิดา ชื่นอารมณ์ สัตวศาสตร์
7 นาย เฉลิมพันธ์ ตันทะรา สัตวศาสตร์
8 นางสาว ทิพยส์ภา เจริญกลุ สัตวศาสตร์
9 นางสาว ชญานิศ ศรุตินันท์ สัตวศาสตร์
10 นางสาว จตุพร วิจารณ์ สัตวศาสตร์
11 นางสาว อภิญญา พบสุภาพ สัตวศาสตร์
12 นางสาว เปีย่มสุข ฉลาดพันธ์ เทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตร
13 นางสาว นพรัตน์ เลิศวิลาศานนท์ เทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตร
14 นางสาว พุทธรักษา บริสุทธิ์ เทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตร
15 นาย ศิวกร ศรีโพธ์ เทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตร
16 นางสาว ศิริวรรณ ศุภศรี เทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตร
17 นางสาว จนัทิมา ช่างการ เกษตรศาสตร์
18 นางสาว ณัฐสุภา แกล้วกล้า เกษตรศาสตร์
19 นางสาว วรรธนันทน์ เทียมเพชร เกษตรศาสตร์
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20 นาย สุริยา ประเสริฐ เกษตรศาสตร์
21 นาย ศรวิษฐ์ ศรียาเทพ เกษตรศาสตร์
22 นางสาว เกษวรา สุขเกดิ เกษตรศาสตร์
23 นางสาว กาญจนารัตน์ ศรีมูล เกษตรศาสตร์
24 นางสาว ศุภวรรณ อรุณศรีมรกต เกษตรศาสตร์
25 นางสาว นวินดา สมสวัสด์ิ เกษตรศาสตร์
26 นาย รุ่งภพ วีระนะ เกษตรศาสตร์
27 นาย ปัณณวัฒน์ เพ็ชรทอง เกษตรศาสตร์
28 นางสาว กชนันท้ นิรัติศัยโสภิญ เกษตรศาสตร์

คณะวศิวกรรมศำสตร์ ก ำแพงแสน
1 นาย ปรเมศวร์ มีเพียร วิศวกรรมเคร่ืองกล
2 นาย ภูมิภัทร มานิตยโ์ชติพิสิฐ วิศวกรรมเคร่ืองกล
3 นาย เกยีรติศักด์ิ ศรีเมือง วิศวกรรมเคร่ืองกล
4 นาย ธนธรณ์ เปรมปราณี วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
5 นาย ธนวัฒน์ เทพมณี วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
6 นางสาว ทักษพร เรืองหิรัญวงษ์ วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
7 นางสาว ขนิษฐา พรมภักดี วิศวกรรมโยธา
8 นาย คัมภีร์ เกตุแกว้ วิศวกรรมโยธา
9 นาย อษัฎายธุ ทองมาก วิศวกรรมโยธา
10 นาย ชนนันท์ ประเทืองสุข วิศวกรรมโยธา
11 นาย กฤษภา จติรใจเยน็ วิศวกรรมโยธา
12 นาย ชานน พลชัย วิศวกรรมโยธา
13 นาย ณัทธพงศ์ ออ่นศรี วิศวกรรมโยธา
14 นาย นพวิชญ์ พูลสมบัติ วิศวกรรมโยธา
15 นาย ธนากร สะอาดเอี่ยม วิศวกรรมโยธา
16 นาย กายสิทธิ์ กล่ันไพรี วิศวกรรมโยธา
17 นาย ศุภชัย พันธมาศ วิศวกรรมโยธา
18 นาย กติติพิชญ์ ปัทมะลางคุล วิศวกรรมโยธา
19 นาย ศุภกานต์ เหลืองรังษี วิศวกรรมโยธา
20 นาย ณัชพล พิเนตรสุขใส วิศวกรรมโยธา
21 นางสาว ณัฐชา อคัรคณะเดช วิศวกรรมการอาหาร
22 นางสาว เกษราภรณ์ สุภาผล วิศวกรรมการอาหาร
23 นาย ชวกร ค้าด้วง วิศวกรรมการอาหาร
24 นางสาว ขวัญเกล้า ใบบัว วิศวกรรมการอาหาร
25 นางสาว พัชราวรรณ ฤกษ์ชัยมงคล วิศวกรรมการอาหาร
26 นางสาว ธัญวรา หงสกลุ วิศวกรรมการอาหาร
27 นางสาว ออ้มแกว้ อนิทรภักดี วิศวกรรมการอาหาร
28 นางสาว ธนิภา วงศ์วาฤทธิ์ วิศวกรรมการอาหาร
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29 นางสาว ลักษิกา สุขสมแดน วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
30 นางสาว สุวรรษา พุ่มดวง วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
31 นางสาว นวินตา สรรเสริญ วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
32 นางสาว กมลชนก สายศร วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
33 นางสาว ปวันรัตน์ โชคชัยมาดล วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
34 นาย รชานนท์ เรืองกจิไพศาล วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
35 นางสาว พรพิมล นพรัตน์นิติพงศ์ วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
36 นางสาว ณิชมน วุฒิฒา วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
37 นางสาว วิศัลยา เกยีรติคุณรัตน์ วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
38 นางสาว ศิตา พูลสุข วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
39 นางสาว สิรินภา คะเณนอก วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
40 นางสาว ฐิติรัตน์ จนัทรภักดี วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
41 นาย รัฐศาสตร์ ทับแสง วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
42 นาย ธีรนันท์ ถงึศรี วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
43 นาย ปองณภัทร นิเวศน์ วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
44 นางสาว อนัดามัน ปานแกว้ วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
45 นาย ธนต วสุนธรารัตน์ วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
46 นางสาว วิลาสินี สัตยป์ิยะธรรม วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
47 นางสาว จดิาภา บูรณะจนัทร์ วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
48 นางสาว จารุกญัญ์ จนัตา วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
49 นาย กฤตณัฐ ทองบุตร วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
50 นาย ติสรณ์ ยิ มปุย วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
51 นางสาว ปณัชพร องอาจ วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
52 นาย ณัฐชนันท์ ชวภัทรโสภณ วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
53 นางสาว สุพิชชา ธีระโรจนพงษ์ วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
54 นาย พลกฤต จฬุานุตรกลุ วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
55 นางสาว สุชีรา ทองสุก วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
56 นาย วิริยะธัช ฉนัทะ วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
57 นาย กติติธัช วิรุฬห์สุนทรกลุ วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
58 นางสาว สุภัสสรา แกว้เจริญสีทอง วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
59 นาย เปรมเกยีรติ พันตาวงษ์ วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
60 นางสาว ชนิกานต์ อนิทรไพโรจน์ วิศวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์
61 นาย ศักด์ิดา โตใหญ่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอเิล็กทรอนิกส์
62 นาย เอกณัฐ ภูมิฐานนท์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอเิล็กทรอนิกส์
63 นางสาว สมฤดี ผลเจริญ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอเิล็กทรอนิกส์
64 นาย ธนกฤต หฤหรรษพงศ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอเิล็กทรอนิกส์
65 นาย พีรัฐนนท์ เนตรยงั วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอเิล็กทรอนิกส์
66 นางสาว ไพรินทร์ สุขสมบัติ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอเิล็กทรอนิกส์
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67 นาย กนต์ธร แกว้อร่าม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอเิล็กทรอนิกส์
68 นาย ภานุวัฒน์ ขอดอนุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอเิล็กทรอนิกส์
69 นาย คงเดช อญัญมณีรัช วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอเิล็กทรอนิกส์
70 นางสาว ชุติมน เขมะพันธุ์มนัส วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอเิล็กทรอนิกส์
71 นาย ศุภณัฐ ทัศนศรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอเิล็กทรอนิกส์

คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์
1 นาย ธนสาร พาพินิจ เกษตรและส่ิงแวดล้อมศึกษา (หลักสูตร 4 ป)ี
2 นางสาว กลุปริยา ทองค้า พลศึกษาและสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี

3 นาย ธีรดนย์ จ้าปาหอม พลศึกษาและสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี

4 นาย ปิยปรีดา กงแกว้ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี

5 นางสาว ธันว์ชนก เชียร์ศิริกลุ ภาษาองักฤษศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี
6 นาย จกัรกฤษณ์ บุญมาก ภาษาองักฤษศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี
7 นาย ณัฐนนท์ ภูต่ระกลู ภาษาองักฤษศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี
8 นาย อษัฎางค์ สีสม ภาษาองักฤษศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี
9 นางสาว ปัณณพร ไลไธสง ภาษาองักฤษศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี
10 นางสาว ภิญญดา วงศ์จนัทร์ ภาษาองักฤษศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี
11 นางสาว พิสชา ธีระกลุ คณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี
12 นาย รณกร ผดุงประเสริฐ คณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี
13 นางสาว เทพรัตน์ เปรี ยงกระโทก คณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี
14 นางสาว อารยา เอี่ยมละออ วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี
15 นาย พงศกร ไกรวงศ์ วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี
16 นางสาว ชนัญชิดา รักบ้ารุง วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี

คณะศิลปศำสตร์และวทิยำศำสตร์
1 นาย ภาสชัย แกว้สนธิ ภาษาองักฤษ
2 นางสาว กญัญาวีร์ ศรีคงแกว้ วิทยาการคอมพิวเตอร์
3 นาย วิศรุต มหาแกว้ เทคโนโลยสีารสนเทศ
4 นางสาว อนิทิรา เจนจบเขต เคมี
5 นางสาว ชิดชนก ชูแสง เคมี
6 นาย อภิวิชญ์ บวรธรรมรัตน์ จลุชีววิทยา
7 นางสาว ธัญมน เทือกแถว การตลาด
8 นางสาว วีร์สุดา รับสิริ การตลาด (ภาคพิเศษ)
9 นางสาว พนิตตา ธเนศนพคุณ การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว
10 นางสาว นพเนตร รักษาพันธุ์ การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว
11 นางสาว อรวรรณ เนตรทิพย์ การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว
12 นางสาว ปาริชาติ ศรีสุพรรณ การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว
13 นางสาว เจติยา เกยีรติแสงทอง การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว
14 นางสาว พรรษมน เพิ่มแสงสถติสุข การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว
15 นางสาว ปวีณา ประสมบุญ การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว
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16 นางสาว ประอรรัตน์ พูลสวัสด์ิ การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว
17 นาย ชลกร ดีข้า การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว
18 นางสาว ธัญญรัตน์ จนัทนกลู การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว
19 นางสาว ปภาวรินท์ ทองแท่ง การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว
20 นางสาว นภัสพร สุวรรณเก การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว
21 นาย ณัฐกร บัวนุย้ การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว
22 นางสาว ณัฐธิดา จนัทร์เพ็ญ การท่องเที่ยว
23 นางสาว ปุณยาพร เกษค้า การท่องเที่ยว
24 นางสาว รุ้งพราว เอกสกลุ การท่องเที่ยว
25 นางสาว ณิชกมล ทรัพยอ์ดุลชัย การท่องเที่ยว
26 นางสาว เกศณัฏฐา ช้างทอง การท่องเที่ยว
27 นางสาว จติรดา เพชรจติต์ ภาษาตะวันออก
28 นางสาว วรางคณา ขวัญเรือน ภาษาตะวันออก
29 นางสาว สบันงา วิจติรฉายานนท์ ภาษาตะวันออก
30 นางสาว พัชราภรณ์ ชูเกษร ภาษาตะวันออก
31 นางสาว จฑุามาส เยี่ยงพฤกษาวัลย์ ภาษาตะวันออก
32 นางสาว ศรุดา มูลวงษ์ ภาษาตะวันออก
33 นางสาว นลินรัตน์ รัตนพวงทอง ภาษาตะวันออก
34 นางสาว ลักษิกา คุ้มญาติ ภาษาตะวันออก
35 นางสาว พีรดา คงธนญาณเมธี ภาษาตะวันออก
36 นางสาว พิมพ์ชนก คุ้มกนกรัตน์ ภาษาตะวันออก

คณะวทิยำศำสตร์กำรกีฬำ
1 นาย กวินท์ ออ่นสอาด วิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก้าลังกาย
2 นาย รณภูมิ กาวีวน วิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก้าลังกาย
3 นาย พงศกร นิลจนัทร์ วิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก้าลังกาย
4 นางสาว อภิชญา สอนวงค์ วิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก้าลังกาย
5 นาย วุฒิพงศ์ เนียมแนม วิทยาศาสตร์การกฬีาและการออกก้าลังกาย (ภาคพิเศษ)

วทิยำเขตศรีรำชำ
คณะวทิยำกำรจัดกำร

1 นางสาว ชิดชนก สมถวิล การจดัการ (วิทย-์คณิต)

2 นางสาว อนุกธิดา สุภัคด้ารงกลุ การจดัการ (วิทย-์คณิต)

3 นางสาว ภัทราพร ศรีทองดี การจดัการ (วิทย-์คณิต)

4 นางสาว นันทนัช ดรุณพงศ์ การจดัการ (วิทย-์คณิต)

5 นางสาว นัจญวา มานะบุตร การจดัการ (วิทย-์คณิต)

6 นางสาว วริษฐา โชควัฒนาไพศาล การจดัการ (วิทย-์คณิต)

7 นางสาว อนัญญา อคัรนันททรัพย์ การจดัการ (วิทย-์คณิต)

8 นางสาว พิมพ์ชนก วิจติรขจี การจดัการ (วิทย-์คณิต)

9 นาย ชัยณรงค์ ชุติรัตนา การจดัการ (วิทย-์คณิต)
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10 นางสาว กรรณิการ์ รัตนมณีวิศิษฐ์ การจดัการ (วิทย-์คณิต)

11 นางสาว กญัญารัตน์ วงษ์เงิน การจดัการ (วิทย-์คณิต)

12 นาย วันเฉลิม จริากร การจดัการ (วิทย-์คณิต)

13 นางสาว วิภาศิริ ปราบวิชิต การจดัการ (วิทย-์คณิต)

14 นาย ณัฐพงศ์ โคจรานนท์ การจดัการ (วิทย-์คณิต)

15 นางสาว ศรกนก กล่ันสอน การจดัการ (วิทย-์คณิต)

16 นาย อ้านาจ สกลุรืองโรจน์ การจดัการ (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

17 นาย บวรลักษณ์ แซ่โค้ว การจดัการ (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

18 นางสาว จรัิฌญา ตันติดลธเนศ การจดัการ (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

19 นาย จลุดิศ เตชะชลประเสริฐ การจดัการ (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

20 นางสาว ชุติมา เลิศรัศมีวงศ์ การจดัการ (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

21 นางสาว ธีราพร จติต์อทุัศน์ การจดัการ (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

22 นางสาว กฤษณา มีนาภา การจดัการ (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

23 นางสาว ปาลิดา เจริญกลุธร การจดัการ (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

24 นางสาว กลุสตรี แกว้ไสย การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิทย-์คณิต)

25 นางสาว อารียา เอี่ยมสอาด การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิทย-์คณิต)

26 นางสาว กลุธิดา เขยีดแกว้ การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิทย-์คณิต)

27 นางสาว สุนิษา อนิทา การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิทย-์คณิต)

28 นางสาว ชญานุตน์ เอี่ยมลาภะ การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิทย-์คณิต)

29 นางสาว จฑุามาศ วรธนบูรณ์ การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิทย-์คณิต)

30 นางสาว อาทิมา ชาโนภาษ การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิทย-์คณิต)

31 นางสาว หทัยชนก ส้าราญมาก การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิทย-์คณิต)

32 นางสาว พิชชาอร สีลาทอง การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิทย-์คณิต)

33 นาย เจริญศักด์ิ ริมดุสิต การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิทย-์คณิต)

34 นางสาว พัชรีย์ แพรเขยีว การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิทย-์คณิต)

35 นางสาว กนกพร กณัฑะพงศ์ การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

36 นางสาว ขจจีติ แสงศรี การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

37 นางสาว วิภาดา จนัทรัตน์ การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

38 นางสาว กมลชนก เหลืองอานันทกลุ การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

39 นางสาว สุธีรา เรืองศรี การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

40 นางสาว กนกพร ร่มเยน็ การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

41 นางสาว พัชริดา แซ่ลิ ม การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

42 นางสาว ภัทรวรรณ ภักดีราช การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

43 นางสาว นิรมล กงัทวี การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

44 นาย สุภมิตร พงศ์พิพัฒน์ การตลาด (วิทย-์คณิต)

45 นางสาว ศุภิสรา ธิแสง การตลาด (วิทย-์คณิต)

46 นางสาว รุ่งทิพย์ แกว้ปัญญากลุ การตลาด (วิทย-์คณิต)

47 นางสาว ปะณีพร นิมิตรภูวดล การตลาด (วิทย-์คณิต)
Page 63 of 72



ที่ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวชิำ
48 นาย สถาพร พฤกษพงศ์ การตลาด (วิทย-์คณิต)

49 นางสาว ณัฐวดี ศรีสระน้อย การตลาด (วิทย-์คณิต)

50 นาย พุฒิพงศ์ ธงรัตนะ การตลาด (วิทย-์คณิต)

51 นางสาว ชุติมา คอนพิรุณ การตลาด (วิทย-์คณิต)

52 นางสาว จริาวรรณ พารักษา การตลาด (วิทย-์คณิต)

53 นาย พิชิต จนัทรัตน์ การตลาด (วิทย-์คณิต)

54 นางสาว ชุติมา กลุบรรทมศีล การตลาด (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

55 นางสาว ปิยวรรณ โชติเรืองรัตน์ การตลาด (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

56 นางสาว กลัยกร กตัพงษ์ การตลาด (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

57 นาย พัทธพล ด้ารงเอกอรุณ การตลาด (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

58 นางสาว นันทมน ทองสอง การตลาด (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

59 นางสาว อรนุช สุวรรณหงษ์ การตลาด (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

60 นางสาว ปิยภรณ์ สุ่มหิรัญ การตลาด (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

61 นางสาว พรพิมล ทวีทรัพยสุ์นทร การตลาด (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

62 นางสาว ตะวัน บุญยงั การตลาด (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

63 นาย นิรัชพงศ์ มณฑาพันธุ์ การตลาด (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

64 นางสาว วิศรุตา อยู่ภิญโญ การจดัการโลจสิติกส์ (วิทย-์คณิต)

65 นางสาว ณัฐวรา มุง่พันธ์กลาง การจดัการโลจสิติกส์ (วิทย-์คณิต)

66 นาย ปรัชญ์ ประชากลุ การจดัการโลจสิติกส์ (วิทย-์คณิต)

67 นาย ญาณภัทร ข้าศิริ การจดัการโลจสิติกส์ (วิทย-์คณิต)

68 นางสาว ภัทรธิดา นรินทร การจดัการโลจสิติกส์ (วิทย-์คณิต)

69 นาย ศราวิน มีศร การจดัการโลจสิติกส์ (วิทย-์คณิต)

70 นาย จรัิฏฐ์ พาลี การจดัการโลจสิติกส์ (วิทย-์คณิต)

71 นางสาว พัณณิตา เทียนธรรมชาติ การจดัการโลจสิติกส์ (วิทย-์คณิต)

72 นางสาว ธันยพร แกว้นิมิตร การจดัการโลจสิติกส์ (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

73 นางสาว บัณฑิตา โรหิตะชาติ การจดัการโลจสิติกส์ (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

74 นาย สุพัฒน์ คุณวัฒน์ การจดัการโลจสิติกส์ (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

75 นาย ภาณุพงษ์ กาญจนศรี การจดัการโลจสิติกส์ (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

76 นางสาว กติิภา เหลืองภัทรวงศ์ การจดัการโลจสิติกส์ (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

77 นางสาว อรนิชา ทองประกาศิต การบัญชีบริหาร (วิทย-์คณิต)

78 นางสาว สุพิชญา ธรรมสถตินิเวศ การบัญชีบริหาร (วิทย-์คณิต)

79 นาย พีระพงศ์ บริบูรณ์ การบัญชีบริหาร (วิทย-์คณิต)

80 นางสาว ภควดี ไกรสังข์ การบัญชีบริหาร (วิทย-์คณิต)

81 นางสาว นลินทิพย์ คืนตัก การบัญชีบริหาร (วิทย-์คณิต)

82 นาย จริภัทร กฤษณพุกก์ การบัญชีบริหาร (วิทย-์คณิต)

83 นางสาว ปิยะชนก ชัยขนัธ์ การบัญชีบริหาร (วิทย-์คณิต)

84 นางสาว ทัตติยา กลีบบัว การบัญชีบริหาร (วิทย-์คณิต)

85 นางสาว พิมพกานต์ เอี่ยมแสนสุข การบัญชีบริหาร (วิทย-์คณิต)
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86 นางสาว มีนตรา จนัพรมมิน การบัญชีบริหาร (วิทย-์คณิต)

87 นางสาว พลอยณัชชา ลือชัยสิทธิ์ การบัญชีบริหาร (วิทย-์คณิต)

88 นางสาว จริจฑุา เทียมทองดี การบัญชีบริหาร (วิทย-์คณิต)

89 นาย ศักด์ินาวิน อนิทร์ประสิทธิ์ การบัญชีบริหาร (วิทย-์คณิต)

90 นางสาว ณัฐนรี สุรเชิดเกยีรติ การบัญชีบริหาร (วิทย-์คณิต)

91 นางสาว ณัฐนันท์ ระวีวงษ์ การบัญชีบริหาร (วิทย-์คณิต)

92 นางสาว ณัฐธิดา มีศรี การบัญชีบริหาร (วิทย-์คณิต)

93 นาย ณัฐวัตร สีดา ธุรกจิระหว่างประเทศ (วิทย-์คณิต)

94 นางสาว พิมพ์สินี บุญสาร ธุรกจิระหว่างประเทศ (วิทย-์คณิต)

95 นางสาว ญานิกา บริบูรณ์ ธุรกจิระหว่างประเทศ (วิทย-์คณิต)

96 นาย ธนชิต เจยีมจนัทร์ การเงินและการลงทุน (วิทย-์คณิต)

97 นาย ศุภลักษณ์ เหลืองกรพินธุ์ การเงินและการลงทุน (วิทย-์คณิต)

98 นางสาว กมลชนก ณ ตะกั่วทุ่ง การเงินและการลงทุน (วิทย-์คณิต)

99 นาย นันทวัฒน์ โชติมณีรัตน์ การเงินและการลงทุน (วิทย-์คณิต)

100 นางสาว ณัฐกานต์ บุญรอด การเงินและการลงทุน (วิทย-์คณิต)

101 นางสาว พรชิตา ธนากร การเงินและการลงทุน (วิทย-์คณิต)

102 นางสาว ศิริพรรณ ออ่นน้อม การเงินและการลงทุน (วิทย-์คณิต)

103 นาย จรัิฐ แกว้ผลึก การเงินและการลงทุน (วิทย-์คณิต)

104 นาย ศิริชัย บุษราคัมมณี การเงินและการลงทุน (วิทย-์คณิต)

105 นาย ธนกฤต ค้าประดิษฐ์ การเงินและการลงทุน (วิทย-์คณิต)

106 นาย ภานุพงศ์ สมสุข การเงินและการลงทุน (วิทย-์คณิต)

107 นางสาว ณัฐณิชา จ้าปา การเงินและการลงทุน (วิทย-์คณิต)

108 นาย ภัทรพงศ์ ดลประสิทธิ์ การเงินและการลงทุน (วิทย-์คณิต)

109 นางสาว สุภาวดี จนิตนาสิรินุรักษ์ การเงินและการลงทุน (วิทย-์คณิต)

110 นางสาว อภิษฎา จนัทนา การเงินและการลงทุน (วิทย-์คณิต)

111 นางสาว ชญานิศ แจง้ประจกัษ์ การเงินและการลงทุน (วิทย-์คณิต)

112 นางสาว วิภาวี มีศรีสุข การเงินและการลงทุน (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

113 นางสาว ธัญหทัย พิทยาผดุงเดช การเงินและการลงทุน (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

114 นาย เกยีรติศักดิ ขนุศรี การเงินและการลงทุน (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

115 นางสาว พิณธิดา บุญศิริ การเงินและการลงทุน (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

116 นาย ทรงกลด จกัษุศิลา การเงินและการลงทุน (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

117 นาย ภาณุภาค ปัญจภรพัฒนา การเงินและการลงทุน (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

118 นางสาว วรรณิสา ขนัเเขง็ การเงินและการลงทุน (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

119 นาย กติติพัทธ์ บุญเกดิ การเงินและการลงทุน (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

120 นางสาว ณัฐทนิษฐ์ อภิโชควรพงษ์ การเงินและการลงทุน (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

121 นางสาว ชมบงกช จนัทร์เจก๊ การเงินและการลงทุน (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

122 นางสาว ธนาภรณ์ เกรียงอปุถมัภ์ การเงินและการลงทุน (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

123 นาย เอกรัฐ เกื อสังข์ การเงินและการลงทุน (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)
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124 นาย กญัจน์ ศรีชวโนทัย การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

125 นาย วรุฒ วงษ์สันต์ การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

126 นางสาว ปิน่ ประทีป ณ ถลาง การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

127 นาย รัชชานนท์ สีตลารมณ์ การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

128 นางสาว นันทลักษณ์ วิสุทธยะรัตน์ การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

129 นางสาว ภัชราภรณ์ จนัทนะชาติ การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

130 นางสาว พรพิชา พลกลัป์ การจดัการโรงแรมและท่องเที่ยว(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

131 นาย ปุญญพัฒน์ การประกอบ การจดัการโลจสิติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

132 นางสาว กฤตนภา ทองอว้น การจดัการโลจสิติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

133 นางสาว แพรพลอย ทองนุย้พราหมณ์ การจดัการโลจสิติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

134 นาย เกรียงไกร ช้างต่อ การจดัการโลจสิติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

135 นาย พิพัฒน์ จติรสมบัติ การจดัการโลจสิติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

136 นางสาว วรรณวิสา พลอยพันแสง การจดัการโลจสิติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

137 นาย ปรัญ ปิยะมโนธรรม การจดัการโลจสิติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

138 นางสาว เจนเนตต์ เกตุเอี่ยม การจดัการโลจสิติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

139 นางสาว นลพรรณ หลีกภัย การจดัการโลจสิติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

140 นางสาว มารินา โกยโภไคสวรรค์ การจดัการโลจสิติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

141 นาย อนุตร์ ตั งจติรเมตต์ การจดัการโลจสิติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

142 นางสาว ศิรดา อนิทรัตน์ การจดัการโลจสิติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

143 นางสาว สัณห์สิริรัฎ ธานีวงษ์ การจดัการโลจสิติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

144 นาย ภูริณัฐ ชัยณรงค์ การจดัการโลจสิติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

145 นางสาว รักษ์ฟ้า อั๊งค้า การจดัการโลจสิติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

146 นาย กรชวัล วงษ์วานิช การจดัการโลจสิติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

147 นาย ศุภชัย วงศ์เดอรี การจดัการโลจสิติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

148 นางสาว ชณัฐดา พงษ์วัน การจดัการโลจสิติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

149 นางสาว ณัฐธยาน์ อนุรัตน์พานิช การตลาด(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

150 นาย จริายุ ตั งในไตรสรณะ การตลาด(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

151 นางสาว นัฐพร มิตรประชา การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

152 นางสาว สุวนันท์ คชสิทธิ์ การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

153 นาย ณัฐชนน เฮียงทา การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

154 นาย พัทธ์ธีรา บ้างสกลุ การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

155 นาย ปวริศ ศรีศุภอรรถ การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

156 นาย กฤตพงศ์ พิบูลย์ การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

157 นางสาว ชนิตา วุฒิพงศกร การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

158 นางสาว นันทิกานต์ ชัยเดช การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

159 นาย จารุกติต์ิ ไทยวงษ์ การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

160 นางสาว ณัฐณิชา บ้าเพ็ญนรกจิ การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

161 นางสาว เสาวลักษณ์ เฉลิมวุฒานนท์ การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)
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162 นางสาว ธนธร คล้ายทอง การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

163 นางสาว อภิษฐา หนูเล็ก การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

164 นาย ระพีร์พัชญ์ เบญจบรรยงกลุ การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

165 นางสาว ธนาภรณ์ ป้อเครือ การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

166 นางสาว กิ่งกนก ศรีภา การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

167 นางสาว สุวรรณา รวงผึ ง การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

168 นางสาว อภิชญา ตันพิชัย การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

169 นางสาว โชติรัตน์ เพชรยอ่ง ธุรกจิระหว่างประเทศ(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

170 นางสาว ภัทรมน มุกดาม่วง ธุรกจิระหว่างประเทศ(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

171 นางสาว สุชาวดี ศักดา ธุรกจิระหว่างประเทศ(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

172 นางสาว อริสา แลททิเมอร์ ธุรกจิระหว่างประเทศ(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

173 นางสาว นิศานาถ จนัทวารี ธุรกจิระหว่างประเทศ(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

174 นางสาว พัชราวลัย ตั งเมตตากลุ ธุรกจิระหว่างประเทศ(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

175 นางสาว อฐิษฐา เนตรมัย ธุรกจิระหว่างประเทศ(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

176 นางสาว ปรานี อาแซ ธุรกจิระหว่างประเทศ(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

177 นางสาว ปาณิศา คชประภา ธุรกจิระหว่างประเทศ(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 89)

178 นาย จริกติต์ิ วีรเสนีย์ การเงินและการลงทุน(พิเศษ) (ศิลป์-ค้านวณ สอบวิชา 39)

คณะวทิยำศำสตร์ ศรีรำชำ
1 นางสาว กญัญาณัฐ จนัทร์บูรณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
2 นาย ภาณุพงษ์ ชัยชมภู วิทยาการคอมพิวเตอร์
3 นาย ภูมิกติต์ิ วิทยางกรู วิทยาการคอมพิวเตอร์
4 นาย ฉตัริน ขนุเจริญ วิทยาการคอมพิวเตอร์
5 นาย ศุภฤกษ์ ร่ืนผกา วิทยาการคอมพิวเตอร์
6 นาย ธนวัต รัตนาพิศุทธิกลุ วิทยาการคอมพิวเตอร์
7 นางสาว สถติยพ์ร จนัทร์เจริญ วิทยาการคอมพิวเตอร์
8 นางสาว ภัทธกาญจน์ กล่อมเกลี ยง วิทยาการคอมพิวเตอร์
9 นาย ธัชชัย ตุลา วิทยาการคอมพิวเตอร์
10 นาย คณิน สดชื่น วิทยาการคอมพิวเตอร์
11 นางสาว สิริกร เสมสวน วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
12 นางสาว พรวนัช อกุฤษฏ์สิริ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
13 นาย ณรัญชน์ พิมพ์รอด วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
14 นางสาว จริาภา แสงรัตนชัย วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
15 นางสาว อนัญญา หนุนภักดี เทคโนโลยสีารสนเทศ
16 นาย เขมชวัฒน์ จงกลมณีย์ เทคโนโลยสีารสนเทศ
17 นาย ปธิกร วรเกริกกลุชัย เทคโนโลยสีารสนเทศ
18 นาย ณัฐพล ภาษิต เทคโนโลยสีารสนเทศ
19 นาย จาณุกฤษฏิ์ กลุธราธีรวัฒน์ เทคโนโลยสีารสนเทศ
20 นาย ณัฐดนัย คงเพ็ชร์ ฟิสิกส์
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21 นางสาว อาทิตยา ทองเลิศ เคมี
22 นาย ทวีวัฒน์ พลช้านาญ เคมี
23 นางสาว เกตน์สิรี ทองขาว เคมี
24 นางสาว ศุภิสรา ตัณศิลา เคมี
25 นางสาว ธรณ์ธันย์ แซ่เตียว เคมี
26 นางสาว วันทนา คูรัศมีทอง เคมี
27 นางสาว ณัฐชยา องิวัฒนโภคา เคมี
28 นาย นพพร สุทธิประภา เคมี
29 นางสาว วริศรา ทัศมาลี เคมี
30 นางสาว กาญจนันท์ นางาม เคมี
31 นาย ชิษณุพงศ์ ชัยมงคล เคมี
32 นางสาว รัชเกล้า ร่มโพธิ์ทอง เคมี
33 นางสาว ศศิธร บุตรสิงขรณ์ เคมี
34 นางสาว วัชราภรณ์ แดงวรวิทย์ เคมี
35 นางสาว นพมาศ วงษะ เคมี
36 นาย บุญชู อิ่มตา วิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ)

คณะวศิวกรรมศำสตร์ศรีรำชำ
1 นาย เจตพล บุญลอย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
2 นาย สุทธิเดช นรเศรษฐ์พิศาล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
3 นาย อนุพงศ์ สัตถาภรณ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
4 นาย จริายุ รบไพรินทร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
5 นาย สุรสีห์ กงัฮา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
6 นางสาว ศศิธร อรุณพิทูร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
7 นาย อธิเน ผ่ึงสวัสด์ิ วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
8 นาย ภาณุพงศ์ หมัน่บุญ วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
9 นาย เอกวัฒน์ วีระพันธุ์ วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
10 นาย คุณากร พฤติธนากลุ วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
11 นางสาว พัชรุจณีิ กมลสิริชัยกลู วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
12 นาย อษัฎาวุฒิ เดชะบุญ วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
13 นาย สุรวิชญ์ ไทรงาม วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
14 นาย ศิริวัฒน์ ทะนันชัย วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
15 นาย ครรชิตพล สิงห์ลี วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
16 นาย ภากร กาญจนพันธุ์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์
17 นาย ศุภวิชญ์ ทองวัน วิศวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์
18 นาย กรกฎ คล้ายวิจติร วิศวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์
19 นางสาว ณัฐสุดา เหมือนขจร วิศวกรรมอตุสาหการและระบบ
20 นางสาว ชุติมาศ กระสังข์ วิศวกรรมอตุสาหการและระบบ
21 นางสาว สโรชา หงษ์สวัสด์ิ วิศวกรรมอตุสาหการและระบบ
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22 นาย พิเชษฐ์ ช่วยศรีนวล วิศวกรรมอตุสาหการและระบบ
23 นาย คุตติ กองยา วิศวกรรมอตุสาหการและระบบ
24 นางสาว ดาราวรรณ พามา วิศวกรรมอตุสาหการและระบบ
25 นาย ฐิติพงศ์ ปล้องพันธุ์ วิศวกรรมโยธา
26 นาย ณวัฒน์ ธรรมมี วิศวกรรมโยธา
27 นาย พีทชญา ชมภูพล วิศวกรรมโยธา
28 นาย ธีระธัญ เสริมการดี วิศวกรรมโยธา
29 นางสาว จติราพร กนัทะนะ วิศวกรรมโยธา

คณะเศรษฐศำสตร์ ศรีรำชำ
1 นาย ภูริณัฐ ศรีสะอาด เศรษฐศาสตร์
2 นาย พชร ประเวศจนิดา เศรษฐศาสตร์
3 นางสาว เขมิกา องัคศุภรกลุ เศรษฐศาสตร์
4 นาย วิภู ออ่นโอภาส เศรษฐศาสตร์
5 นางสาว รวิพร พรประเสริฐ เศรษฐศาสตร์
6 นางสาว พัชรพร รัตนพันธ์ เศรษฐศาสตร์
7 นางสาว จริประภา กล่ินน้อย เศรษฐศาสตร์
8 นางสาว ธนัชพร จนัทร์มัง่ค่ัง เศรษฐศาสตร์
9 นางสาว รัตนพร พลประชิต เศรษฐศาสตร์
10 นางสาว นันทวดี ด้ารงศักด์ิ เศรษฐศาสตร์
11 นางสาว กนกนวล ราชสิงโห เศรษฐศาสตร์
12 นางสาว เพลินพิศ จติรสมบัติ เศรษฐศาสตร์
13 นางสาว วารินทร์ กนัสุข เศรษฐศาสตร์
14 นางสาว ธัญญารัตน์ กิ่งพุทธพงษ์ เศรษฐศาสตร์
15 นางสาว ธณัฏฐสรณ์ รุ่งเมฆารัตน์ เศรษฐศาสตร์
16 นางสาว นิชาภา พงษ์วะสา เศรษฐศาสตร์
17 นางสาว สุจติรา พุ่มจนี เศรษฐศาสตร์
18 นางสาว ศรัญญา พวงแกว้ เศรษฐศาสตร์
19 นางสาว พรอมุา บ้ารุงศิลป์ เศรษฐศาสตร์
20 นางสาว รัชตะวัน แดงกระจา่ง เศรษฐศาสตร์
21 นางสาว ฟองฝน ภววิจารณ์ เศรษฐศาสตร์
22 นางสาว รติกาญจน์ ชนะสิทธิ์ เศรษฐศาสตร์
23 นางสาว ณัชธิดา เปล่ียนโมฬี เศรษฐศาสตร์
24 นางสาว สุธิมา วัฒนะ เศรษฐศาสตร์
25 นางสาว อภินทร์พร กาญจนพันธุ์ เศรษฐศาสตร์
26 นาย พชร ลออคุณูปการ เศรษฐศาสตร์
27 นาย พงพี มุกดาพิทักษ์ เศรษฐศาสตร์
28 นาย ณัฐกฤต ดาวเรือง เศรษฐศาสตร์
29 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ฟองอาภา เศรษฐศาสตร์
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30 นาย สุภเวช รุ่งโรจนารักษ์ เศรษฐศาสตร์
31 นาย ศุภวรรษ จงัหวะเลิศ เศรษฐศาสตร์
32 นาย ฉฐัพจน์ ชมภูนุช เศรษฐศาสตร์
33 นาย กวินวัชร์ วีรนนท์วัฒนกลุ เศรษฐศาสตร์
34 นาย พุฒิเสฎฐ์ วรดิษฐ์ฤทธิกลุ เศรษฐศาสตร์
35 นาย กรีชา ไกรวิลาศ เศรษฐศาสตร์

คณะพำณชิยนำวนีำนำชำติ
1 นาย ณวัสพล ธนบดี วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
2 นาย กฤตณัฐ ธรรมธาร วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
3 นาย สรวิศ ฉตัรตะวัน วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
4 นางสาว รัตนาวลี มูลศิริ วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
5 นาย ภาษณฑ์ สอนสอาด วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
6 นาย พีระพัฒน์ ดิษดี วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
7 นาย พิทักษ์ เรืองประสม วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
8 นาย สหรัฐ นอเคน วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
9 นาย สิทธิศักด์ิ กล่ินหอม วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
10 นาย ณัฐพงษ์ แตรวงษ์ วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
11 นาย ธีรเดช พันทวี วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
12 นาย ทวิชาติ ทองเรืองรักษ์ วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
13 นาย ชิษณุพงศ์ บุญจนี วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
14 นาย พริษฐ์ มิตรชลาพันธ์ วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
15 นาย กฤตภัค วงศรัตนาวุธ วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
16 นาย คณิน แสงศรี วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
17 นาย สิทธิพร บุญยงั วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
18 นาย ศักรินทร์ เจริญสุข วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
19 นาย ชนันทร์ พรรณเนตร วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
20 นางสาว กชกร พุทธไทย วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
21 นาย ศุภกร สารวรางค์กรู วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
22 นาย ธีรวัฒน์ นุย้เปรม วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
23 นาย พิชญุตม์ กาหลง วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
24 นาย ธนวัฒน์ นุกรณ์นวรัตน์ วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
25 นาย ธนัชทัศน์ สิทธิสมวงศ์ วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
26 นาย เมธาวี กอ่ไวทยเจตน์ วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
27 นาย ปณิธิ หยงสตาร์ วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
28 นาย พชรพล ยอ้มสี วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
29 นาย วีรภัทร มณีรักษ์ วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
30 นาย เจะบูราฮัน เจะมะ วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
31 นาย อานุภาพ ชัยดา วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
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32 นาย กฤตสรา รุ่งอลงกรณ์ วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
33 นาย วิธวินท์ ห้าสังข์ วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
34 นาย นิธิโรจน์ มุสิจรูญพงศ์ วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
35 นาย รวิภาส เพ็ชรนวล วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
36 นาย สรวิศ ตุ้ยศิริ วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
37 นาย ประดับพันธ์ ค้าฮ้อย วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
38 นาย ปัณณธร มณีสว่าง วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
39 นางสาว ณัฐธิดา ทองกลู การขนส่งทางทะเล
40 นาย อษัฎาวุฒิ บวงสรวง การขนส่งทางทะเล
41 นางสาว ปาลิตา ทองด้าริห์ การขนส่งทางทะเล
42 นางสาว นัทธ์ชนัน จงมี การขนส่งทางทะเล
43 นางสาว มนสิชา ขาวนวลศรี การขนส่งทางทะเล
44 นางสาว กานต์ชนิต ร่มร่ืน การขนส่งทางทะเล
45 นาย ธนพงษ์ ชูเกษร การขนส่งทางทะเล
46 นาย สุรัตน์ นะวะกะ การขนส่งทางทะเล
47 นางสาว อชิรญาณ์ แสงสินธุ์ การขนส่งทางทะเล
48 นางสาว สุดาพร ตุมโคตร การขนส่งทางทะเล
49 นางสาว ติณณา ทองเชื อ การขนส่งทางทะเล
50 นาย ศิรวิชญ์ ไชยวัฒน์ การขนส่งทางทะเล
51 นาย สันติภาพ ฉวีนิรมล การขนส่งทางทะเล
52 นางสาว ปวีณา พงศ์ทลุง การขนส่งทางทะเล
53 นาย นครินทร์ แสนรัมย์ การขนส่งทางทะเล

วทิยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวดัสกลนคร
คณะวทิยำศำสตร์และวศิวกรรมศำสตร์

1 นาย ธณพร กลุวัฒนานนท์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
2 นาย วริทธิ์ธร แยม้ศิริ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
3 นาย นวพล ไผ่ป้อง วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
4 นาย ธนากร พิพัฒน์กจิไพศาล วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
5 นาย ณัชพล แกว้ตา วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
6 นางสาว ไพรินทร์ สมค้า วิศวกรรมอตุสาหการ
7 นางสาว มยรีุ อึ่งฮวบ วิศวกรรมอตุสาหการ
8 นาย พัชรพล ทนุผล วิศวกรรมอตุสาหการ
9 นาย วิฆเนศ ชัยชนะ วิศวกรรมอตุสาหการ
10 นาย พัทธนันท์ พิมพ์ทอง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
11 นาย มนัส วิระศักด์ิ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
12 นางสาว ทานตะวัน เจริญรัมย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
13 นางสาว ชลธิชา พูลเกษม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
14 นาย เชิดพงษ์ สุทธิเทพ วิทยาการคอมพิวเตอร์
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ที่ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล สำขำวชิำ
15 นาย กรกช ธัญญเจริญ วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม (ภาคพิเศษ)

คณะศิลปศำสตร์และวทิยำกำรจัดกำร
1 นาย ด้ารงค์ศักด์ิ ไชยสัจ การบัญชี
2 นางสาว ภาณุมาส อนิมัน่คง ภาษาองักฤษ
3 นางสาว ศุภิสรา กนัชนะ ภาษาองักฤษ
4 นางสาว ดวงกมล ทองมหา ภาษาองักฤษ
5 นาย ภควัต อปุริมาตร นิติศาสตร์
6 นาย นิธิรุจน์ ด้าสุข นิติศาสตร์
7 นางสาว สรวรรณ พรหมแกว้ นิติศาสตร์
8 นางสาว กงัสดาล โกศัลวิตร นิติศาสตร์
9 นางสาว พรพิชชา พระศรี นิติศาสตร์
10 นางสาว สุชาวดี พาลี รัฐประศาสนศาสตร์

คณะสำธำรณสุขศำสตร์
1 นาย ธนารักษ์ โอง่ค้า สาธารณสุขศาสตร์

รวม 2,679 คน
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