
ที่ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา
วิทยาเขตบางเขน
คณะเกษตร

1 นางสาว ณิชารีย์ ศรีเจริญ คหกรรมศาสตร์
2 นางสาว คนธวรรณ ชุณหพันธ์ คหกรรมศาสตร์
3 นางสาว ธีราพร ขันธ์ทอง คหกรรมศาสตร์
4 นางสาว ฐิตาภา ภูผินผา คหกรรมศาสตร์
5 นางสาว พิชามญช์ วงษ์ไทย คหกรรมศาสตร์
6 นางสาว วัศยาภรณ์ ธนากมลรักษ์ คหกรรมศาสตร์
7 นางสาว กัญญาณัฐ คูณค้ํา คหกรรมศาสตร์
8 นางสาว ปิยะพร พุทธรักษ์ คหกรรมศาสตร์
9 นางสาว ธันยธร โตพันธานนท์ คหกรรมศาสตร์
10 นางสาว ปภาวรินทร์ รีวราบัณฑิต คหกรรมศาสตร์
11 นางสาว สุภัคกานต์ มาลาแสง คหกรรมศาสตร์
12 นางสาว มินตรา แย้มพี เคมีการเกษตร
13 นางสาว ฐานิตา แก้วกนก เคมีการเกษตร
14 นางสาว ธนภรณ์ สัตย์จนี เคมีการเกษตร
15 นางสาว ธิดาพร ชุ่มเสนา เคมีการเกษตร
16 นางสาว กิตติ์ธัญญา สวาสดิ์พล เคมีการเกษตร
17 นาย ธนวัฒน์ จันทร์ทร เคมีการเกษตร
18 นางสาว ฉลองขวัญ ศิริพิน เคมีการเกษตร
19 นางสาว สุภาวดี เกิดบัวทอง เคมีการเกษตร
20 นางสาว หัทยา ยี่สุ่นแก้ว เคมีการเกษตร
21 นาย ณัฐพงศ์ วรพจน์ เคมีการเกษตร
22 นางสาว อาทิตติยา พึ่งพงษ์ เคมีการเกษตร
23 นาย วุฒิพล ปฐมวัฒนานุรักษ์ วิทยาศาสตร์เกษตร
24 นาย ธิติพงศ์ หงษ์สุวงศ์ วิทยาศาสตร์เกษตร
25 นาย พงศ์ปรีดา ก่ิงวัฒนกุล วิทยาศาสตร์เกษตร
26 นาย ธนกร สุกแก้วณรงค์ วิทยาศาสตร์เกษตร
27 นาย ณัฐธวัช ทรงชอบ วิทยาศาสตร์เกษตร
28 นาย กฤตเมธ ก่ิงอรุณชัย วิทยาศาสตร์เกษตร
29 นางสาว นัชรียา กาญจนโรมนต์ วิทยาศาสตร์เกษตร
30 นาย ศุภฤกษ์ ทัยธิษา วิทยาศาสตร์เกษตร
31 นางสาว วริษา ศรีโสภา วิทยาศาสตร์เกษตร
32 นางสาว ญาณ์นภัส กาญจนดิฐ วิทยาศาสตร์เกษตร
33 นางสาว ภัคธีมา กาญจนพังคะ วิทยาศาสตร์เกษตร
34 นาย คทาวุธ สิงชอบ วิทยาศาสตร์เกษตร
35 นาย อรรจน์ปกรณ์ วิจิตรพันธฎ์ วิทยาศาสตร์เกษตร
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ที่ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา
36 นางสาว นัฐรียา บุญเยือง วิทยาศาสตร์เกษตร
37 นาย ศมพัฒน์ ศรีห่าน วิทยาศาสตร์เกษตร
38 นางสาว ชลดา วรรณเผือก วิทยาศาสตร์เกษตร
39 นาย พลวัต ชัยเจริญ วิทยาศาสตร์เกษตร
40 นางสาว ธัญญ์นรี เจริญภิญญาพัฒน์ วิทยาศาสตร์เกษตร
41 นาย ศิริกุล มิว วิทยาศาสตร์เกษตร
42 นางสาว พรรณนิภา นาบุตร วิทยาศาสตร์เกษตร
43 นางสาว ณัฐพร อุไรวงค์ วิทยาศาสตร์เกษตร
44 นางสาว กมลชนก วงค์เพ็ญ วิทยาศาสตร์เกษตร
45 นาย ภาณุวัฒน์ ฉิมพาลี วิทยาศาสตร์เกษตร
46 นางสาว นิศารัตน์ อยู่สบาย วิทยาศาสตร์เกษตร
47 นางสาว พรรษชล ฤทธิมา วิทยาศาสตร์เกษตร
48 นางสาว ศุภนิดา จิรธนาวุฒิ วิทยาศาสตร์เกษตร
49 นางสาว ชนาภา แก้วธรรมานุกูล วิทยาศาสตร์เกษตร
50 นางสาว ธันยธร ก่ึงสอาด วิทยาศาสตร์เกษตร
51 นางสาว ภูรีตา หอมศักดิ์มงคล วิทยาศาสตร์เกษตร
52 นางสาว นันทรัตน์ ไชยรัตน์ วิทยาศาสตร์เกษตร
53 นาย ธนิสร ทับผึ้ง วิทยาศาสตร์เกษตร
54 นาย สุลต่าน กิจกุล วิทยาศาสตร์เกษตร
55 นางสาว กรกนก สันธิ วิทยาศาสตร์เกษตร
56 นาย ภูนรินทร์ พิมพ์สมบูรณ์ วิทยาศาสตร์เกษตร
57 นางสาว ปนัดดา ปัดสุวรรณ วิทยาศาสตร์เกษตร
58 นาย เอกลักษณ์ รักเดช วิทยาศาสตร์เกษตร
59 นางสาว กัตติกมาส ทองคํา วิทยาศาสตร์เกษตร
60 นาย กิตติธาดา นาแหลม วิทยาศาสตร์เกษตร
61 นางสาว ธนัชภรณ์ ธเนศราภา วิทยาศาสตร์เกษตร
62 นางสาว อภิชญา ชัยมงคล วิทยาศาสตร์เกษตร
63 นางสาว พัสวี สามงามทอง วิทยาศาสตร์เกษตร
64 นางสาว กมลวรรณ สีฉาย วิทยาศาสตร์เกษตร
65 นางสาว ศรัญยา บุราญ วิทยาศาสตร์เกษตร
66 นางสาว ปรินทิพย์ พุฒพนาทรัพย์ วิทยาศาสตร์เกษตร
67 นาย เสกสรร กลัดหงิม วิทยาศาสตร์เกษตร
68 นางสาว โยษิตา จันทะวงษ์ วิทยาศาสตร์เกษตร
69 นางสาว จิรนันท์ พงษ์แต้ วิทยาศาสตร์เกษตร
70 นางสาว ชญานิศ พรหมวัชรานนท์ วิทยาศาสตร์เกษตร
71 นางสาว สุรีรัตน์ พิมใจ วิทยาศาสตร์เกษตร
72 นางสาว ณัฏฐภรณ์ ไทยปิ่นณรงค์ วิทยาศาสตร์เกษตร
73 นาย ปฏิพัทธ์ กลั่นมั่น วิทยาศาสตร์เกษตร
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74 นางสาว นนทิรา กล้าวิกย์กรรม วิทยาศาสตร์เกษตร
75 นาย อภิเดช เอมเอี่ยม วิทยาศาสตร์เกษตร
76 นางสาว รัตนาภรณ์ ทิศาวงศ์ วิทยาศาสตร์เกษตร
77 นางสาว ดารณี ดานุวงษ์ วิทยาศาสตร์เกษตร
78 นาย ธีรเมธ ทรัพย์มาก วิทยาศาสตร์เกษตร
79 นางสาว สุวรรณนิกา ธัญญาวัฒนา วิทยาศาสตร์เกษตร
80 นางสาว ปิณฑิรา แจ่มแจ้ง วิทยาศาสตร์เกษตร
81 นางสาว อรพรรณ อบเชย วิทยาศาสตร์เกษตร
82 นาย ชลเชฏฐ์ แพทย์หงส์เพชร วิทยาศาสตร์เกษตร
83 นาย ภัทรียา ศรสุราษฎร์ วิทยาศาสตร์เกษตร
84 นาย จิณณวัตร เสกสรรสุคติกุล วิทยาศาสตร์เกษตร
85 นางสาว ทัตติยา มีสนม วิทยาศาสตร์เกษตร
86 นางสาว พลอยไพลิน ณ นคร วิทยาศาสตร์เกษตร
87 นางสาว ธัญญมาศ ไทยฤทธิ์ วิทยาศาสตร์เกษตร
88 นาย ศิริชัย เกิดแก้ว วิทยาศาสตร์เกษตร
89 นาย ปิติภัทร กัณฑาทู้ วิทยาศาสตร์เกษตร
90 นางสาว จารุพร เพชรสงค์ วิทยาศาสตร์เกษตร
91 นางสาว อุมาพร แช่มเจริญ วิทยาศาสตร์เกษตร
92 นาย ปฏิภาณ มูลมี วิทยาศาสตร์เกษตร
93 นางสาว รัชนี จันทรมณี วิทยาศาสตร์เกษตร
94 นางสาว สุมินตรา บินทะจร วิทยาศาสตร์เกษตร
95 นางสาว มนัญยา บุญธนาธิรัตน์ วิทยาศาสตร์เกษตร
96 นาย พรชัย ปานไกร วิทยาศาสตร์เกษตร
97 นางสาว พนัชกร บัวกลม วิทยาศาสตร์เกษตร
98 นาย พงศธร โชติวีระกุล วิทยาศาสตร์เกษตร
99 นางสาว พัชราพร จันทร์ประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์เกษตร
100 นางสาว ปดิวรดา อนันตศิริ วิทยาศาสตร์เกษตร
101 นางสาว วารุณี ทรัพย์สิทธิพร วิทยาศาสตร์เกษตร
102 นาย พรเทพ พุฒแก้ว วิทยาศาสตร์เกษตร
103 นางสาว พรนภา คงดั่น วิทยาศาสตร์เกษตร
104 นางสาว ภาวินี อินทร์จันทร์ วิทยาศาสตร์เกษตร
105 นางสาว เยาวลักษณ์ จิรสุวรรณพจน์ วิทยาศาสตร์เกษตร
106 นางสาว ณัฐชมน วินิจสกุลไทย วิทยาศาสตร์เกษตร
107 นาย ธนกร พรมโคตรค้า วิทยาศาสตร์เกษตร
108 นางสาว ภาพิช โพธิ์นิล วิทยาศาสตร์เกษตร
109 นางสาว มานิตา ทวีการไถ วิทยาศาสตร์เกษตร
110 นางสาว วิชุนันท์ บุญมาก วิทยาศาสตร์เกษตร
111 นางสาว วิรญา สมอาษา วิทยาศาสตร์เกษตร
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112 นาย ปารเมศ ตันสกุล วิทยาศาสตร์เกษตร
113 นางสาว พรไพลิน ไคร้ชม วิทยาศาสตร์เกษตร
114 นางสาว จุฑามณี ศรีวิภาสถิตย์ อาหารและโภชนาการ
115 นาย ปุณมนัส อุดมวิทยานุกูล อาหารและโภชนาการ
116 นางสาว วินิธา นิลวงษ์ อาหารและโภชนาการ
117 นางสาว เมย์ระวี สวัสดิเกียรติ อาหารและโภชนาการ
118 นางสาว พิมพ์ภัทรา เพิ่มพรสกุล อาหารและโภชนาการ
119 นางสาว ออวิกา นิตย์ลาภ อาหารและโภชนาการ
120 นางสาว ภัทราภรณ์ สมสมัย อาหารและโภชนาการ
121 นาย ลัทธพล เหมือนตา การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
122 นาย ณัฐพล ตั้งแสนสุข สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
123 นางสาว ชนาพร พระสนชุ่ม สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
124 นาย กันตภณ อุ่นเรือน สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
125 นาย นพเก้า เพชรสังข์ สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
126 นางสาว เปี่ยมบารมี สุวรรณบุตร สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
127 นางสาว จินต์จุฑา นาคประดิษฐ์ สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
128 นาย วรรธนัญ รังสิยาวรานนท์ สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
129 นางสาว อังคาร ชุมละออง สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
130 นาย ปานเพชร กระจ่างพัฒน์วงษ์ สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
131 นาย วรพล ขันติพร้อมผล สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
132 นางสาว ศิริวรัญญา จิณะโสต สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
133 นาย อดิลักษณ์ แคล้วคลาด สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
134 นางสาว วัชรารินทร์ ไตรสุวรรณแสง สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
135 นางสาว จิตตพร ชัยดี สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
136 นางสาว ปภาวี อินทร์สุวรรณ์ สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
137 นางสาว จุฬาลักษณ์ จรลีชาญชัย สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
138 นางสาว ศิริพร สิทธิรัตน์ สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
139 นางสาว ธนัชพร จิตต์กลับ สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
140 นางสาว สิตานัน เสริมสวัสดิ์ศรี สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
141 นางสาว ธนพร มณฑาประเสริฐ สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
142 นางสาว ภัทราวรีย์ อุดมบริภัณฑ์ สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
143 นางสาว อธิชา ศรีจุ้ย เกษตรเขตร้อน
144 นาย กิตติศักดิ์ คําเลิศ เกษตรเขตร้อน
145 นางสาว ณัฏฐณิชา จงพ่วง เกษตรเขตร้อน
146 นางสาว จิตติพิมพ์ เพชรก่ิง เกษตรเขตร้อน
147 นาย ชินภัสสร์ คํานนท์ เกษตรเขตร้อน
148 นางสาว ศุทธินี คงแก้ว เกษตรเขตร้อน

คณะประมง
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1 นางสาว ปิยาพัชร โกมลฤทธิ์ ประมง
2 นางสาว สาธิตา รังษีธรรมปัญญา ประมง
3 นางสาว อชิรญา ขําเหล็ง ประมง
4 นางสาว สุทธิดา เดือนจํารูญ ประมง
5 นางสาว ชุตินันท์ จําเนียรบุญ ประมง
6 นางสาว ณัชชา บุญญะประทีป ประมง
7 นาย กฤษนันท์ นันทวิจารณ์ ประมง
8 นาย พิพัฒน์ สุขสวัสดิ์ ประมง
9 นางสาว ศิรพร ชูวงศ์วาลย์ ประมง
10 นางสาว นัทธมน หัตถเสรีพงษ์ ประมง
11 นางสาว เพชรภู อธิกิจรุ่งเรือง ประมง
12 นาย วิรุฬห์ สมศรี ประมง
13 นาย ศลิษฏ์ สุชาติ ประมง
14 นาย สุธน แสงพุ่ม ประมง
15 นางสาว สไบพิมพ์ ทองจันทร์ ประมง
16 นางสาว จิตาภา รัฐกาย ประมง
17 นางสาว ชุลีพร ต่ายจันทร์ ประมง
18 นางสาว นภสร ห้อธิวงค์ ประมง
19 นาย พิชญ์กานต์ เหลื่อมศรี 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 แก้วกาญจนเศรษฐ์ ประมง
26 นาย จิรเดช พูลทรัพย์ ประมง
27 นาย ปรานต์ ศิริพงศ์วัฒนา ประมง
28 นางสาว ปฐมวรรณ พูลเกิด ประมง
29 นาย ปณิธาร ผดุงผล ประมง
30 นาย กฤตย์ เทียนชัยโรจน์ ประมง
31 นางสาว ปริยากร มณฑนวิศิษฏ์ ประมง
32 นางสาว ภวิษย์พร ดาโอภา ประมง
33 นาย ธีรินทร์ วงษ์รัตน์ ประมง
34 นางสาว ณัฐติกาต์ ตั้งรัชไพบูลย์ ประมง
35 นางสาว อรรัมภา ใจคํา ประมง
36 นาย ธนราชันย์ ขําเจริญ ประมง
37 นางสาว เพ็ญพิชชา เหนือสุข ประมง
38 นางสาว กุลธิดา หนูเขียว ประมง
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39 นาย เอนก นามลาด ประมง
40 นางสาว ศิริวรรณ อรุณประสิทธิกุล ประมง
41 นางสาว อภิสรา ครรชนะอรรถ ประมง
42 นาย ศุภกร จันทร์พุฒ ประมง
43 นาย ชานนท์ โพธิเสถียร ประมง
44 นาย ธนพล ช่ืนชู ประมง
45 นางสาว วิกาวี เนียมจันทร์ ประมง
46 นางสาว นวพัชร์ สังข์จีน ประมง
47 นางสาว ศุภสุตา เพียรสกุล 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 จิตรอักษร ประมง
58 นาย ก้องภพ ไพชํานาญ ประมง
59 นางสาว นันทชพร ช่ืนธรรมรักษ์ ประมง
60 นางสาว ชนากานต์ ตราหยก ประมง
61 นาย ณพล ทองพราว ประมง
62 นางสาว วชิราภรณ์ สุมาลี ประมง
63 นางสาว ธัญญาพร พรมผัน ประมง
64 นาย วรพจน์ จันทร์ช่ืน ประมง
65 นาย ธนกฤต มนูจันทรัถ ประมง
66 นางสาว กชกร อินทภาระ ประมง
67 นางสาว สุกัญญา เสาองค์ ประมง
68 นางสาว ปรางทิพย์ เร่ียวแรงบุญญา ประมง
69 นางสาว ชเนตตี สรรพอาสา ประมง
70 นางสาว ลภัสรดา เสนานุรักษ์ ประมง
71 นางสาว กัญญาณัฐ สุดจิตร์ ประมง
72 นาย ณัฐธนัน แช่มสะอาด ประมง
73 นาย ธนเดช วณิชวรสกุล ประมง
74 นางสาว ณัฐนพพร โพธิ์ไทย ประมง
75 นาย กวิณวัชร์ เกตุหนองโพธิ์ ประมง
76 นางสาว วราภรณ์ สุวิชากร ประมง
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77 นางสาว ชลิลฎา แก้วทอง ประมง
78 นางสาว กัญญนัฐชน์ ดุสิตกุล ประมง
79 นาย วสุธา แก้วก่า ประมง
80 นาย ชเนศ อังกุราภินันท์ ประมง
81 นาย ธเนศ เกตุแก้ว ประมง
82 นางสาว รังสิมา พร้อมปัจจุ ประมง
83 นางสาว พิชญ์สินี นิยมสมิต ประมง
84 นางสาว ศศินา หนูเนตร ประมง
85 นางสาว บุญฑริกา กุลศิลป์ ประมง
86 นางสาว ปาริตา บุตตัสสะ ประมง
87 นาย ภัคธร บุญญพันธุ์ ประมง
88 นาย อภิชาติ ตันทางกูล ประมง
89 นางสาว ณัฐชยา มีศุข ประมง
90 นางสาว สกุลตลักขณ์ เสนสายสกุล ประมง
91 นาย ธนวัฒน์ ปานศรีแก้ว ประมง
92 นางสาว ภรจิรา ไพบูลย์กุลกร ประมง

คณะวนศาสตร์
1 นางสาว ชนิศวรา หรดี วนศาสตร์
2 นางสาว กัญญาภัค กาญจนภิรมย์ วนศาสตร์
3 นางสาว ฐาปนี คงพล วนศาสตร์
4 นาย สิรวิชญ์ หะรังศรี วนศาสตร์
5 นาย สมรักษ์ ชาติไทย วนศาสตร์
6 นางสาว จุฑามาศ นิระโส วนศาสตร์
7 นาย ศุภวิชญ์ แก้วอุบล วนศาสตร์
8 นาย ปลื้มปีติ ง้ึมนันใจ วนศาสตร์
9 นางสาว วรดา ธรรมสังวาลย์ วนศาสตร์
10 นาย ธนชัย แววศรี วนศาสตร์
11 นางสาว เก็จกวิน ลาภทวีพร วนศาสตร์
12 นางสาว เพชรไพลิน นพรัตน์ วนศาสตร์
13 นาย รชารุฒิ เลิศพงษ์ วนศาสตร์
14 นางสาว นัซรีน แออ้อย วนศาสตร์
15 นางสาว พจนินท์ เช้ือชมกุล วนศาสตร์
16 นาย ณัฐวุฒิ ทรงประดิษฐ วนศาสตร์
17 นาย กฤษฎา จิตรแก้ว วนศาสตร์
18 นางสาว ณภัคชิตา สันต์สวัสดิ์ วนศาสตร์
19 นาย พรหมวิเมศ อินโองการ วนศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
1 นาย อนัฐ ผดุงกิจ คณิตศาสตร์
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2 นาย ณัฐสิทธิ์ รุ่งเรืองแสนสุข คณิตศาสตร์
3 นาย กวินท์ ศรีสุลัย คณิตศาสตร์
4 นาย ภานุพัช ฐิติพันธ์รังสฤต เคมี
5 นางสาว พัทธนันท์ ณ พัทลุง เคมี
6 นาย นันธวรรธน์ เสฏฐวิวรรธน์ เคมี
7 นางสาว อรยา อรรถจินดา เคมี
8 นาย คณุตม์ ชิตท้วม เคมี
9 นางสาว สุวนันท์ อุ่ยพานิช เคมี
10 นางสาว ธณัชนันทน์ มโนกุลจิต เคมี
11 นาย ชิษณุพงศ์ สารแขวีระกุล เคมี
12 นางสาว ศศิประภา คุ้มวงศ์ เคมี
13 นางสาว นิรชา จารุจุณาวงศ์ เคมี
14 นาย กวิน โลหะ เคมี
15 นางสาว วราลักษณ์ ชัยช่วงโชค ชีววิทยา
16 นาย ภูมินทร์ สินธารา ชีววิทยา
17 นาย ฐิติวัสส์ ยิ้มเยื้อน ชีววิทยา
18 นาย ภัทรเทพ เมืองสมบัติ สถิติ
19 นางสาว วีรยา ชัชวาลวุฒิกุล สถิติ
20 นาย ปิยะกฤษฏ์ิ เศรษฐรังสรรค์ สถิติ
21 นางสาว กชกร ทุ่งสะโร สถิติ
22 นางสาว ฉัตรสุดา เจียรนัยเจริญ สถิติ
23 นางสาว ชญานิศ ทองหุ่น สถิติ
24 นางสาว จีรนันท์ มานิตย์ สถิติ
25 นางสาว ปารีณา ธิติพงศ์วณิช สถิติ
26 นางสาว วิลาสินี อุดมกุลวณิชย์ สถิติ
27 นาย ธนกฤต ปัญจมานันทกุล สถิติ
28 นางสาว หทัยภัทร ศักดิ์กิจจรุง สถิติ
29 นางสาว ณิชา ณ พัทลุง วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
30 นางสาว นภารักษ์ ภูหลักด่าน วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
31 นางสาว ดาวประกาย แพ่งย้อย วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี
32 นางสาว ปณิสรา กูลระวัง ฟิสิกส์
33 นางสาว ปวีนา ชุติปัญญะบุตร ฟิสิกส์
34 นาย ชญานนท์ แนบเนียน ฟิสิกส์
35 นาย ภัทรพงศ์ เกิดเจริญ ฟิสิกส์
36 นางสาว อรณิชา วัฒนาพิบูลย์ชัย ฟิสิกส์
37 นาย ธนสีห์ ธนสารสุรพงศ์ ฟิสิกส์
38 นางสาว ณัฐชา โสตติสถาพรชัย ฟิสิกส์
39 นาย ธีรทัศน์ ชมโชค ฟิสิกส์
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40 นาย ศุภกร เศรษฐ์ชัยยันต์ จุลชีววิทยา
41 นาย ศุภวิชญ์ ยอดพนาไพร จุลชีววิทยา
42 นางสาว ณิชาพัชร์ ตวงกระสินธุ์ จุลชีววิทยา
43 นาย เศรษฐศาสตร์ เกษรราช จุลชีววิทยา
44 นางสาว สุภาสินี จันทร์เพ็ญ พันธุศาสตร์
45 นางสาว ณัฐกุล อัครปรีดี พันธุศาสตร์
46 นางสาว ปภาวดี กองปาน พันธุศาสตร์
47 นางสาว ปรียนันท์ อ่อนวิลัย พันธุศาสตร์
48 นางสาว วิภาวี รักพงษ์ พันธุศาสตร์
49 นางสาว วรินทร สุมโนจิตราภรณ์ พันธุศาสตร์
50 นางสาว ชุติมา ทําดี พฤกษศาสตร์
51 นางสาว ญาณัจฉรา อรรถสุข พฤกษศาสตร์
52 นางสาว รินรดา เพ็งบุญตรู พฤกษศาสตร์
53 นาย ธนเดช เมืองมูล พฤกษศาสตร์
54 นางสาว กุลสตรี ภัทรพานี พฤกษศาสตร์
55 นางสาว นุชนาฎ ชิงชัย สัตววิทยา
56 นาย วสุพน กลิ่นเกษร สัตววิทยา
57 นางสาว ชลิดา กิจพร้อมผล สัตววิทยา
58 นางสาว สุจิรา เจษฎาวิทยากุล สัตววิทยา
59 นาย ธนัยนันท์ ทับทิมศรี สัตววิทยา
60 นางสาว สิรินาถ ชาญควร สัตววิทยา
61 นางสาว วรรณิดา เจริญสวัสดิฎ์ สัตววิทยา
62 นางสาว ณัฐชนน นาคานุสนธิ์ สัตววิทยา
63 นาย กัลป์ชนม์ ดิลกนรนารถ สัตววิทยา
64 นางสาว ภัฐธิดา พุทธสุภะ สัตววิทยา
65 นางสาว คุลิกา ถิรครรชิต สัตววิทยา
66 นางสาว ศิริยาภรณ์ ชนะพันชัย ชีวเคมี
67 นางสาว สมจุฑา โอภาสเจริญบุญ ชีวเคมี
68 นางสาว ศศิภา เจียมใจไพบูลย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
69 นาย ศุภณัฐ จงจิตต์พิสมัย วิทยาการคอมพิวเตอร์
70 นาย ปุญญพัฒน์ ญาณวิสิฏฐ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
71 นาย ปิยณัฐ กันเดช วิทยาการคอมพิวเตอร์
72 นางสาว ภาวินี สุภาวิมล วิทยาการคอมพิวเตอร์
73 นางสาว ธมลวรรณ วชิรพงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
74 นาย ธารินทร์ ชีวะการ วิทยาการคอมพิวเตอร์
75 นาย ศุภพล สุวิทยาวุธ วิทยาการคอมพิวเตอร์
76 นาย ปุลวัชร จิตรหวล วิทยาการคอมพิวเตอร์
77 นาย ธีรโชติ โกมล วิทยาการคอมพิวเตอร์
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78 นาย สินธุ จูทะสมพากร วิทยาการคอมพิวเตอร์
79 นาย สันติภพ เสนาเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
80 นาย สกรรจ์ อัครเอกฒาลิน วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
81 นางสาว กันติยา ธิแจ้ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
82 นาย ธาตรี ดีเคารพคุณ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
83 นาย ณพวิทย์ ครรชิตาวรกุล เคมีอุตสาหกรรม
84 นางสาว พัชรวดี จีระวัฒนะ เคมีอุตสาหกรรม
85 นาย ณัฐพล ณรงค์ศักดิ์ เคมีอุตสาหกรรม
86 นาย พสธร พวงพรศรี เคมีอุตสาหกรรม
87 นางสาว สิริมาส ซื่อเลื่อม เคมีอุตสาหกรรม
88 นางสาว อารีรัตน์  ัตันมา เคมีอุตสาหกรรม
89 นางสาว อรณิชา ดํากลิ่น เคมีอุตสาหกรรม
90 นางสาว สุมิตรา อัมพะลพ วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
91 นางสาว จิตสุนา ดาราฉาย วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
92 นางสาว วรารี ทองแย้ม วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
93 นาย นโม จุฑางกูร วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี(นานาชาติ)
94 นางสาว นันทชา กฤษณยรรยง วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี(นานาชาติ)
95 นางสาว นันทิชา ธรรมมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี(นานาชาติ)
96 นางสาว อัญชลี กิจพาณิชย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี(นานาชาติ)
97 นางสาว สิริวิมล แสงสุริศรี วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี(นานาชาติ)
98 นาย ไตรภพ เจริญบุญ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี(นานาชาติ)
99 นางสาว ณัฐวดี นาทสีทา วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี(นานาชาติ)
100 นางสาว บัณฑิตา สาเพิ่มทรัพย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี(นานาชาติ)
101 นางสาว สุธิดา วิเศษธร วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี(นานาชาติ)
102 นางสาว รัฐศิมาภรณ์ ไชยโชค วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี(นานาชาติ)
103 นาย กรกฏ สวนทอง วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี(นานาชาติ)
104 นางสาว กัลยกร เกตุมาโร วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี(นานาชาติ)
105 นาย ยุทธชัย แพ่งศรีสาร วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี(นานาชาติ)
106 นางสาว สุกฤตา พูลสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี(นานาชาติ)
107 นาย เนติธร พิมพ์ไลย วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี(นานาชาติ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 นาย ภคพงษ์ โต๊ะทอง วิศวกรรมการบินและอวกาศ
2 นาย วชิรวิทย์ อาจอํานวยกิจจา วิศวกรรมการบินและอวกาศ
3 นางสาว พิมพ์ชนก รัศมีคุณารัตน์ วิศวกรรมการบินและอวกาศ
4 นาย วริศ มหาศาลสกุล วิศวกรรมการบินและอวกาศ
5 นาย ธนภัทร ลี วิศวกรรมการบินและอวกาศ
6 นาย นิธิพงศ์ ดลกุลชัย วิศวกรรมการบินและอวกาศ
7 นางสาว นัชชา ชาญชัยศรี วิศวกรรมการบินและอวกาศ
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8 นาย ศุภสิน รุ้งสิทธิกุล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
9 นาย วรรธนัย บุญเพิ่ม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
10 นาย ชนกานต์ เหลืองภิรมย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
11 นาย หัสกฤษฏ์ิ เกิดบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
12 นาย ณัฏฐ์ ศิริสัมพันธ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
13 นาย ชยพล ปัญจะเทวคุปต์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
14 นาย ธีธัช เอ่ียมโชติชวลิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
15 นาย กฤติน ชวาลรติกุล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
16 นาย ธีร์ธัฐ พรหมประดิษฐ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
17 นางสาว ภัคธีมา พูนทองพันธ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
18 นางสาว อภิชญา บุญมีสุวรรณ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
19 นาย อิทธิวัฒน์ สุขุมธนากุล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
20 นาย ศิวะ บุญพรรณมงคล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
21 นางสาว ณัชพร พลกิจสราญ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
22 นาย ธนพล สุวรรณเกษาวงษ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
23 นางสาว ปภัสสรณ์ การุณงามพรรณ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
24 นาย เอกสิทธิ์ โค้วเจริญ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
25 นางสาว อินทุรัตน์ อัตถาภินันท์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
26 นาย ตีรณัช ยิ่งปัญญาโชค วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
27 นางสาว นัทธมน อายุการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
28 นาย ปิยวัช ภวะจันทร์สถิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
29 นางสาว รินรดา ย่ิงสุขกมล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
30 นาย ณภัทร เผ่าพันธ์ดี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
31 นางสาว กัญชรส หาป้อมชัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
32 นาย พีรณัฐ ณ นคร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
33 นาย ชนกนันท์ ชังช่ัว วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
34 นาย อัครเมธ ชยาภิวัฒน์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
35 นาย ณัฏฐวิทย์ ชาญเวชศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
36 นาย สวภพ ชวนะ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
37 นาย ณัฐพงศ์ สมบูรณ์ภัทรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
38 นางสาว อัญญาณี ถมังกิจ วิศวกรรมเคมี
39 นาย พศิน ศิริรัตน์ วิศวกรรมเคมี
40 นาย ณภัทร ไวพ่อค้า วิศวกรรมเคมี
41 นางสาว กรกมล มธุรส วิศวกรรมเคมี
42 นาย ฌานพล คงสุทธิ์ วิศวกรรมเคมี
43 นาย เสฏฐนันท์ ลีละวัฒน์วัฒนา วิศวกรรมเคมี
44 นาย เสฎฐณัฐ สุรฐิติเมธากุล วิศวกรรมเคมี
45 นาย บุริศร คันตะปุระ วิศวกรรมเคมี
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46 นาย จิระ เลิศปีติโกวิท วิศวกรรมเคมี
47 นาย สรวิชญ์ สันติกุล วิศวกรรมเคมี
48 นางสาว ภาสินี เพชรผุด วิศวกรรมเคมี
49 นางสาว ชญานิน มุ่งถ่ิน วิศวกรรมเคมี
50 นาย กันตภณ ยุวัฒนะ วิศวกรรมเคร่ืองกล
51 นาย ศิรวิชญ์ ตันติภูวนารถ วิศวกรรมเคร่ืองกล
52 นาย ชัยชนะ อนุรักษ์จาตุรงค์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
53 นาย สหรัฐ นิมมานโสภณ วิศวกรรมเคร่ืองกล
54 นาย รุจิภาส พิริยะพาณิชย์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
55 นาย ณัฐสิทธิ์ เกิดประทุม วิศวกรรมเคร่ืองกล
56 นาย สุธี อุ่นเจริญสุข วิศวกรรมเคร่ืองกล
57 นาย นครา แสงศรีจันทร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
58 นาย ภูษณ วินัยพานิช วิศวกรรมเคร่ืองกล
59 นาย พลกฤษณ์ เจิมพิพัฒน์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
60 นาย ปัณณวัฒน์ เพชรอตุโล วิศวกรรมเคร่ืองกล
61 นาย ณัฎฐ์ เหลืองสิรพรชัย วิศวกรรมเคร่ืองกล
62 นาย ดลพักตร์ ศิริชมภู วิศวกรรมเคร่ืองกล
63 นาย เดชาพล พิทยากรภักดี วิศวกรรมเคร่ืองกล
64 นาย พุฒิ จูประเสริฐ วิศวกรรมเคร่ืองกล
65 นาย ภูวิช เงินประสพสุข วิศวกรรมเคร่ืองกล
66 นาย พันธกานต์ ชุนหะวัฒนกิจ วิศวกรรมเคร่ืองกล
67 นาย ณัฐดนัย รุ่งกิติพงษ์พันธ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
68 นาย กฤษดา ธรรมปรีชาถาวร วิศวกรรมเคร่ืองกล
69 นางสาว เบญจพร คุ้มเปลี่ยน วิศวกรรมเคร่ืองกล
70 นาย อิทธิมนต์ มงคลวิเศษกิจ วิศวกรรมเคร่ืองกล
71 นาย อริญชย์ ศรีสังข์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
72 นาย ชนน สุขโข วิศวกรรมเคร่ืองกล
73 นาย ธนภูมิ เนตรหาญ วิศวกรรมเคร่ืองกล
74 นาย พิรุฬห์ สังข์รักษา วิศวกรรมเคร่ืองกล
75 นาย กิตติ พวงศิริ วิศวกรรมเคร่ืองกล
76 นาย วิศรุต นําศิริโยธิน วิศวกรรมเคร่ืองกล
77 นางสาว วรรณรวี สําเร็จผลดี วิศวกรรมเคร่ืองกล
78 นางสาว ทักษพร มฆวันดลพัฒน์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
79 นาย ปรมัตถ์ พลายน้อย วิศวกรรมเคร่ืองกล
80 นาย ฉัฐวัฒน์ เหมวิเชียรวุฒิ วิศวกรรมเคร่ืองกล
81 นาย อาชวิต พูนธนาทรัพย์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
82 นาย ปฏิวัติ ผานิ วิศวกรรมเคร่ืองกล
83 นาย พีรวัส นวมทอง วิศวกรรมเคร่ืองกล
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84 นาย กลวัชร สมพงษ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
85 นาย ภาวิต ตั้งวงศ์กิจ วิศวกรรมเคร่ืองกล
86 นาย กิตติพิชญ์ ช่วยชู วิศวกรรมเคร่ืองกล
87 นาย ณภัทร ศรีเพชรี วิศวกรรมเคร่ืองกล
88 นาย รวิพงษ์ เลิศสําราญ วิศวกรรมเคร่ืองกล
89 นาย ณัชพล หาญทองคํา วิศวกรรมเคร่ืองกล
90 นางสาว อรนลิน ยงเกียรติกานต์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
91 นาย พิชญุตม์ บุญมาพงษ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
92 นาย ปิยะเทพ เสือทิม วิศวกรรมเคร่ืองกล
93 นาย ทีฆทัศน์ กัลยางาม วิศวกรรมเคร่ืองกล
94 นาย พาทิศ สังข์ทอง วิศวกรรมเคร่ืองกล
95 นาย อธิพัฒน์ โรจนะสิริ วิศวกรรมเคร่ืองกล
96 นาย ธนา จงเจริญศิริ วิศวกรรมเคร่ืองกล
97 นาย วีรภัทร ดิษฐ์ศิริ วิศวกรรมเคร่ืองกล
98 นาย พลวุฒิ ทรงสุข วิศวกรรมเคร่ืองกล
99 นาย พีรพล เดชรา วิศวกรรมเคร่ืองกล
100 นาย ฐิติพงศ์ เพ็งศรี วิศวกรรมเคร่ืองกล
101 นาย วุฒิกุล อภินันท์รัตนกุล วิศวกรรมเคร่ืองกล
102 นาย ปรัญชัย พนิตจิตบุญ วิศวกรรมเคร่ืองกล
103 นาย ปวริศ บุญนิรันดร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
104 นาย ราเชนท์ ศุภรมงคล วิศวกรรมเคร่ืองกล
105 นาย วีรภัทร งามเจตวรกุล วิศวกรรมเคร่ืองกล
106 นางสาว ฎารุญา ดียิ่ง วิศวกรรมเคร่ืองกล
107 นาย คณัสนันท์ สิริวัฒนพรกุล วิศวกรรมเคร่ืองกล
108 นาย ติณณ์ คลังชํานาญ วิศวกรรมเคร่ืองกล
109 นางสาว แก้วเกล้า เมธาภาคย์ วิศวกรรมไฟฟ้า
110 นาย พัชรพล ค้าแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า
111 นาย วรัตน์ โชคอุ่นกิจ วิศวกรรมไฟฟ้า
112 นาย สุทธินัย เนติธรรมกุล วิศวกรรมไฟฟ้า
113 นางสาว สาธิดา สุขพงษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า
114 นาย ชยุตม์ ตังอํานวย วิศวกรรมไฟฟ้า
115 นางสาว อภิชญา สกุลเช้ือ วิศวกรรมไฟฟ้า
116 นาย เสฎฐวุฒิ สุคนธ์เตชาวัชร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
117 นาย หฤษฎ์ มีประมูล วิศวกรรมไฟฟ้า
118 นาย อัชฌา เครือพันธ์ศักดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า
119 นางสาว นรินทิพย์ ชัยยานนท์ วิศวกรรมไฟฟ้า
120 นาย วรธันย์ ศิริลักษณ์ตระกูล วิศวกรรมไฟฟ้า
121 นางสาว ศุภมน บุญฉายแสง วิศวกรรมไฟฟ้า
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122 นาย นพดล คงสําราญ วิศวกรรมไฟฟ้า
123 นาย วันโชค โพธิ์ถาวร วิศวกรรมไฟฟ้า
124 นาย รัฐภูมิ  ิผิวงาม วิศวกรรมไฟฟ้า
125 นางสาว ประภาพรรณ รุจิโกไศย วิศวกรรมไฟฟ้า
126 นางสาว จิตรสินี ถาวราวุธ วิศวกรรมไฟฟ้า
127 นางสาว สุนีณัฐ สือวงศ์ประยูร วิศวกรรมไฟฟ้า
128 นาย ศุภวิชญ์ ฐิติภัทรกร วิศวกรรมไฟฟ้า
129 นาย ธนภัทร ตันตสิรินทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
130 นาย ณัฐนนท์ พฤกษ์วัชรกุล วิศวกรรมไฟฟ้า
131 นาย เมธาสิทธิ์ ไชยคําภา วิศวกรรมไฟฟ้า
132 นาย ธีรพล รัตนพิมพ์ภาภรณ์ วิศวกรรมไฟฟ้า
133 นาย สิทธิวัฒน์ อ่ิมเอิบปฐม วิศวกรรมไฟฟ้า
134 นางสาว กนกภรณ์ สุขพันธุ์ วิศวกรรมไฟฟ้า
135 นาย พิชัย ตรัสนิ่ม วิศวกรรมไฟฟ้า
136 นาย อัครวิทย์ พงศ์วิรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า
137 นาย อลงกต สื่อวงศ์สุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า
138 นาย ศิวัช โพธิ์ไทร วิศวกรรมไฟฟ้า
139 นาย นิวิฐ อังเกิดโชค วิศวกรรมไฟฟ้า
140 นาย นิติพัฒน์ ธศักดิ์สิทธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า
141 นาย กฤตภาส รัตนสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า
142 นาย นนทพัทธ์ เนตรทิพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า
143 นาย ธีรโชติ จรูญเจตจํานง วิศวกรรมไฟฟ้า
144 นาย ปวริศ เจียศิริพร วิศวกรรมไฟฟ้า
145 นาย ธนัท ห่อไพศาล วิศวกรรมไฟฟ้า
146 นาย วีรสิทธิ์ ชัยช่วงโชค วิศวกรรมไฟฟ้า
147 นาย สิรภัทร บุญจันทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
148 นาย สุริยา อัมโร วิศวกรรมไฟฟ้า
149 นาย เมธัส อรุณชัยพงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า
150 นาย วรรธนัย ทรัพย์ประเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้า
151 นาย ฐนิสพงษ์ จันปุ่ม วิศวกรรมไฟฟ้า
152 นางสาว พงศยา อมรรัตนไพบูลย์ วิศวกรรมไฟฟ้า
153 นาย กันตภณ วุฒิกรสมบัติกุล วิศวกรรมไฟฟ้า
154 นางสาว พิชญา ทรัพย์อัมพร วิศวกรรมไฟฟ้า
155 นาย ภูวงศ์ พนมชัย วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
156 นางสาว พัณณิตา สกุลเอ่ียม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
157 นาย ธนภัทร ถนัดค้า วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
158 นางสาว อภิญญา ภัททิยกุล วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
159 นาย นภัทร ตันสุธิรพงษ์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
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160 นางสาว พัทธมน อุษยาพร วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
161 นาย ธรรมวีร์ มโนชญากร วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
162 นาย นราวิชญ์ ไชยภักดี วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
163 นาย ฐิติพงษ์ พันธ์พิพัฒไพบูลย์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
164 นาย ธนัช พฤกษ์ภานุกร วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
165 นาย เนติภัทร รักวัฒนกุล วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
166 นางสาว สิตานันท์ วัฒนะบูรณาพันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
167 นางสาว ศันสนีย์ ธารากุลประทีป วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
168 นาย ธาดา นพรัตยาภรณ์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
169 นาย ภราดร เสาวนีย์พิทักษ์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
170 นางสาว ณัฐวดี นาคทุ่งเตา วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
171 นาย คิมหันต์ มาลัย วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
172 นาย เมธาสิทธิ์ อ่อนเเก้ว วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต
173 นางสาว ธัญชนก ศิริครรชิตถาวร วิศวกรรมโยธา
174 นาย จิรโชติ วงษ์สุทักษ์ วิศวกรรมโยธา
175 นาย ณัฐกิตต์ พึ่งลอย วิศวกรรมโยธา
176 นาย ชินพัฒน์ รัตนภิรมย์ วิศวกรรมโยธา
177 นาย เกียรติศักดิ์ เกียรติขจรกุล วิศวกรรมโยธา
178 นาย จิรกฤต รักวาทิน วิศวกรรมโยธา
179 นาย ธนภัทร สุธิชัย วิศวกรรมโยธา
180 นาย อธิพงศ์ กงจักร์ วิศวกรรมโยธา
181 นางสาว บุรัสกร สง่ารังสิโนทัย วิศวกรรมโยธา
182 นางสาว ชนัญชิดา พาณิชย์วิบูลย์ วิศวกรรมโยธา
183 นาย จีโร่ ปานดํา วิศวกรรมโยธา
184 นางสาว พิชาภา จ่ันนิธิกุล วิศวกรรมโยธา
185 นาย ภัคนันท์ สุวรรณทวีสุข วิศวกรรมโยธา
186 นาย สุรกุล บาหราม วิศวกรรมโยธา
187 นาย ชาญชัย จงจรูญเกียรติ วิศวกรรมโยธา
188 นาย พันธกานต์ ประสานพันธ์ วิศวกรรมโยธา
189 นาย พงศ์เทพ จูอาภรณ์ วิศวกรรมโยธา
190 นาย เสฏฐวุฒิ นนตะพันธ์ วิศวกรรมโยธา
191 นางสาว ฐิตาภา พลครบุรี วิศวกรรมโยธา
192 นาย ณัฎฐ์นันธ์ จันทรวิสุทธิ์ วิศวกรรมโยธา
193 นาย วิศรุต แก้วช่ืน วิศวกรรมโยธา
194 นาย ชัสมา ธัญกิจ วิศวกรรมโยธา
195 นาย พรเทพ แข็งขัน วิศวกรรมโยธา
196 นาย ณธัช เมฆานุวัตน์ วิศวกรรมโยธา
197 นางสาว กันตพร รุ่งโรจน์สารทิศ วิศวกรรมโยธา

Page 15 of 63



ที่ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา
198 นาย ปัณณธร ตั้งวัฒนะตระกูล วิศวกรรมโยธา
199 นาย จักริน พูนวศิน วิศวกรรมโยธา
200 นาย ทวิปรัชญ์ เหม่ชัยภูมิ วิศวกรรมโยธา
201 นาย เศรษฐกร ไชยประเสริฐ วิศวกรรมโยธา
202 นาย ธนธรณ์ ครบนพรัตน์ วิศวกรรมโยธา
203 นางสาว รินรดา เร้าเสถียร วิศวกรรมโยธา
204 นาย ธีรินท์ภพ นววิมาน วิศวกรรมโยธา
205 นาย ปภิณวิช เชาวดี วิศวกรรมโยธา
206 นาย พุฒิพงศ์ หฤหรรษพงศ์ วิศวกรรมโยธา
207 นาย พสุวงศ์ ไตรรัตน์ วิศวกรรมโยธา
208 นาย กิตติภัฎ ศรีสมบัติ วิศวกรรมโยธา
209 นางสาว พิมพ์สุข ยุวดีนิเวศ วิศวกรรมโยธา
210 นาย คราม นิสภานนท์ วิศวกรรมโยธา
211 นาย ศรัณยู เรืองฉาย วิศวกรรมโยธา
212 นาย ณรัฐณ์ สีห์ไพโรจ วิศวกรรมโยธา
213 นางสาว ฐิตาภา ติยะโสภณจิต วิศวกรรมโยธา
214 นาย วุฒิชัย ไชยมี วิศวกรรมโยธา
215 นาย คุณาธิป สุขประเสริฐ วิศวกรรมโยธา
216 นาย วีรวงษ์ เกตุวงษ์ วิศวกรรมโยธา
217 นาย พงศธร โตประเสริฐพงศ์ วิศวกรรมโยธา
218 นาย สิรวิชญ์ สีหา วิศวกรรมโยธา
219 นาย เมธาวัฒน์ ทองอยู่ วิศวกรรมโยธา
220 นาย ชัชพงศ์ หาญหฤหรรษ์ วิศวกรรมโยธา
221 นาย วรศักดิ์ ศรีบุญวงศ์ วิศวกรรมโยธา
222 นาย วุฒินันท์ เพิ่มพูล วิศวกรรมโยธา
223 นาย สัญชัย สุมนัส วิศวกรรมโยธา
224 นาย ประพันธ์ ทองลอย วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
225 นาย ธรรศ สุรสราญวงศ์ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
226 นาย เจษฎา แสงอมร วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
227 นาย ธีรวุฒิ แก้วภิรมย์ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
228 นางสาว นภัสสร มรรคผล วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
229 นาย ยุคลเดช บฎุณยรัตน์ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
230 นางสาว ฐิติกาญจน์ โพธิ์ทา วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
231 นาย ณัฐกร ประเสริฐทองกร วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
232 นาย ปิยะพัฒน์ ศรศรี วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
233 นางสาว สิริญา ศรีบุญมา วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
234 นาย ธีรภัทร เรืองสําเร็จ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
235 นางสาว ผกามาศ สืบแย้ม วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
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236 นาย นฤสรณ์ อริยสกุลวงศ์ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
237 นาย พงษ์ประเสริฐ จิรกุลสมโชค วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
238 นาย กิตติเชษฐ์ ปรางค์ศรีทอง วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
239 นาย ธนโชติ วงษ์เกิด วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
240 นางสาว สิริยากร สันติกชกร วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
241 นาย ณัฐดนัย เลิศศักดิ์เสรีกุล วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
242 นางสาว แพรวา จาววงศ์สันต์ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
243 นาย อดิศักดิ์ พาศิรายธุ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
244 นาย นฤเบศร เกตุถิน วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
245 นาย ศรุต จุฬพรรค์ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
246 นาย พัทธนันท์ ชัยกิจวัฒนะ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
247 นาย สุเมธา ไชยรัตน์ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
248 นาย สมเจตน์ อมรรัตนศิริ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
249 นาย นพรุจ เพชรทอง วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
250 นาย สิทธิรัตน์ เพิ่มหรรษา วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
251 นาย พชรพล เทศสมบุญ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
252 นาย ภาณุเดช หีบเงิน วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
253 นางสาว สุภาวดี บุญญอารักษ์ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
254 นาย ยศไกร ปั่นเมืองปัก วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
255 นางสาว พรนภัส คงบูชาเกียรติ วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา
256 นาย วีรภัทร อมรสิริกุล วิศวกรรมวัสดุ
257 นาย กฤติน กุลมุติวัฒน์ วิศวกรรมวัสดุ
258 นาย ธีธัช กรณ์ถาวรวงศ์ วิศวกรรมวัสดุ
259 นาย ณัฐชนน ปิยะชโลทร วิศวกรรมวัสดุ
260 นาย คณาธิป โกยอนรรฆกุล วิศวกรรมวัสดุ
261 นาย อนุรักษ์ นิ่มเสมอ วิศวกรรมวัสดุ
262 นาย ภูริลาภ ปกรณ์ธรรม วิศวกรรมวัสดุ
263 นางสาว ศศิมาภรณ์ มนขุนทด วิศวกรรมวัสดุ
264 นาย วิริทธิ์พล เมืองสบาย วิศวกรรมวัสดุ
265 นาย เอกดนัย ดีประเสริฐวงศ์ วิศวกรรมวัสดุ
266 นาย ไท จิระสิทธิกร วิศวกรรมวัสดุ
267 นางสาว อรนิชา อุดมรัตน์ วิศวกรรมวัสดุ
268 นางสาว กนกวรรณ สุวิวัฒนา วิศวกรรมวัสดุ
269 นางสาว ศิริพิชา ลิ่มพาณิชย์ วิศวกรรมวัสดุ
270 นางสาว กมลชนก เล็กมณี วิศวกรรมวัสดุ
271 นาย นบุญ บุญจร วิศวกรรมวัสดุ
272 นาย ณัฏฐ์ ลิ้มถาวรรักษ์ วิศวกรรมวัสดุ
273 นาย ณัฐพงศ์ พงศพ์นางาม วิศวกรรมวัสดุ
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274 นางสาว รวิภา อินทกูล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
275 นางสาว สุพิชฌาย์ สุขประเสริฐ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
276 นางสาว จิดาภา พูนนิพงษ์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
277 นาย ณัฐนัย แก้วพินิจ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
278 นาย ปรเมษฐ์ ปทุมสูติ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
279 นาย ชวภณ ตั้งศิริชูช่วย วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
280 นางสาว ชมพูภัส รุจาธนนันท์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
281 นาย กิตติคุณ ปาคํามา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
282 นาย สพลดนัย ชูมณี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
283 นาย ธนการ สมสขุ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
284 นางสาว ปิยวรรณ แสงดอกไม้ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
285 นาย สรวิชญ์ สอาดสุด วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
286 นาย วิฆเนศ สระสําลี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
287 นาย ภควรรษ สุจิตรัตนันท์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
288 นาย สมาธิ สมอโณทัย วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
289 นาย ณัฐภัทร วรรณพันธ์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
290 นางสาว ญาณิศา นวลอนันต์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
291 นางสาว วรรณรดา โตนาม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
292 นาย จิรวัฒน์ วงศ์ภัทรกุล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
293 นางสาว รุจิรางค์ ทองกระจ่าง วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
294 นาย ณัฐภัทร หัชชะวณิช วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
295 นางสาว นันท์นภัส พึ่งพูล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
296 นางสาว กมลภรณ์ กังวานรัตนา วิศวกรรมอุตสาหการ
297 นาย นลธวัช เกียรติสโร วิศวกรรมอุตสาหการ
298 นาย ภูมิ วทัญญุตา วิศวกรรมอุตสาหการ
299 นาย ภวินท์พล วียานนท์ วิศวกรรมอุตสาหการ
300 นาย คุณานนต์ ศรีสุภัควงศ์ วิศวกรรมอุตสาหการ
301 นาย ธัมม์ หอมช่ืน วิศวกรรมอุตสาหการ
302 นาย ณัฐชนน บูรณะ วิศวกรรมอุตสาหการ
303 นาย ปริญญา สกุลอุดมกาญจน์ วิศวกรรมอุตสาหการ
304 นางสาว ณัฐกมล สมศิริธรรม วิศวกรรมอุตสาหการ
305 นางสาว ณัชชารีย์ เลิศธีรเรืองกุล วิศวกรรมอุตสาหการ
306 นาย ณัฐนันท์ ว่องประพิณกุล วิศวกรรมอุตสาหการ
307 นาย สุรพันธุ์ เลิศสุวรรณโรจน์ วิศวกรรมอุตสาหการ
308 นาย จิตณุพงศ์ ตันติโกสุม วิศวกรรมอุตสาหการ
309 นาย ศักย์ณรงค์ ณ นคร วิศวกรรมอุตสาหการ
310 นางสาว ปริชญา ใจบุญ วิศวกรรมอุตสาหการ
311 นางสาว ฐิตินันท์ เลิศปัญญาโรจน์ วิศวกรรมอุตสาหการ
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312 นาย นายอชิตพล พิบูลย์ไพโรจน์ วิศวกรรมอุตสาหการ
313 นางสาว ณัฏฐ์นรี ประเสริฐผล วิศวกรรมอุตสาหการ
314 นาย กัญห์ปวีณ์ิ ชมภูจันทร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
315 นางสาว ณิชนันทน์ ปิดทอง วิศวกรรมอุตสาหการ
316 นาย สถาพร ใจกล้า วิศวกรรมอุตสาหการ
317 นางสาว นุสรา อังสนันท์ วิศวกรรมอุตสาหการ
318 นางสาว กฤษตญพร เอ้ือวรธรรม วิศวกรรมอุตสาหการ
319 นาย จิรวัฒน์ อํานาจบรรจง วิศวกรรมอุตสาหการ
320 นางสาว วสิษฐ์พร จันทมฤก วิศวกรรมอุตสาหการ
321 นางสาว ศรัณยา หิรัญวิภาส วิศวกรรมอุตสาหการ
322 นาย กานต์ เลี้ยวประไพ วิศวกรรมอุตสาหการ
323 นางสาว มาริสา เครือเทพ วิศวกรรมอุตสาหการ
324 นางสาว ณัฎฐ์กฤตา นิกข์นิภา วิศวกรรมอุตสาหการ
325 นาย ธัชพงศ์ วงศ์สว่างรัศมี วิศวกรรมอุตสาหการ
326 นาย ภีมสิษฐ์ กุลรัชตะสถาพร วิศวกรรมอุตสาหการ
327 นางสาว ชนนิกานต์ อากิยวงศ์ วิศวกรรมอุตสาหการ
328 นางสาว นนทินี กิจนิที วิศวกรรมอุตสาหการ
329 นาย ธนวิชญ์ พงษ์สุเทพ วิศวกรรมอุตสาหการ
330 นางสาว ชวัลลักษณ์ คงเดชอุดมกุล วิศวกรรมอุตสาหการ
331 นาย ศุภกร ธนิกพิทักษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ
332 นาย วรรธนัย ลีลาจรัสแสง วิศวกรรมอุตสาหการ
333 นางสาว นันทิชา มณีรัตนะกูล วศิวกรรมอุตสาหการ
334 นางสาว กมลชนก โพธิ์บุญ วิศวกรรมอุตสาหการ
335 นาย ธนบดี วรวงศ์เธอ วิศวกรรมอุตสาหการ
336 นาย ดิศรณ์ บัวศรี วิศวกรรมอุตสาหการ
337 นาย โรจนินทร์ งามสุขสวัสดิ์ วิศวกรรมอุตสาหการ
338 นาย ชาญวิทย์ ชาติคําดี วิศวกรรมอุตสาหการ
339 นาย ธนกร พันหา วิศวกรรมอุตสาหการ
340 นาย ปฐมพนธ์ ชัยพงศ์เกษม วิศวกรรมอุตสาหการ
341 นางสาว บัณฑิตา จิตโสภา วิศวกรรมอุตสาหการ
342 นาย กิตติพศ รัตนรัตน์ วิศวกรรมอุตสาหการ
343 นาย คชาภัส ประภากรมโน วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
344 นางสาว ณภัส วัชรเมธีวรนันท์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
345 นางสาว ศิรดา จันทร์เจ้าฉาย วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
346 นางสาว นนทณัฐ บุญพบ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
347 นาย พิชญ์ ช่างสลัก วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
348 นางสาว นันทิศา ช่ืนแดชุ่ม วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
349 นาย วศิน อังกุรรัต วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
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350 นางสาว อรณัฐฏ์ษา นูมหันต์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
351 นางสาว ดิษวรรณ ปลอดภัย วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
352 นางสาว จริยาภรณ์ พงศ์อัมพรสิทธิ์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
353 นาย ชิดชนก ชิตพยัคฆ์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
354 นาย อภิชานนท์ ลิมป์สุคนธ์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
355 นางสาว กมลพรรณ ภักดีไทย วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
356 นาย ฐวุฒิ บัววัฒนา วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
357 นาย วรเดช ผายทอง วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
358 นาย ภูษิต เพ็งมาก วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
359 นาย ภูริทัตต์ กิจแผ่ไพศาล วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
360 นาย กิตติพศ อินจันทร์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
361 นางสาว อิงพร ปูรณโชติ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
362 นาย วุฒิภัทร พิลานันท์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
363 นางสาว ธนัชชา วสุวัต วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
364 นางสาว รสธร บูรณวิเศษกุล วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
365 นาย พีรณัฐ แก้วสัมฤทธิ์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
366 นาย ณัฏฐกิตติ์ กิตติวรการชัย วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
367 นาย ฐิติวุฒน์ สุขพรหม วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
368 นาย รฏณ ด่านกุล วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
369 นางสาว ธมนวรรณ จําปาวัลย์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
370 นาย กฤตชัย เวชชากุล วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
371 นาย วาเลน ทองคํา วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
372 นาย จิณณวัตร เพชรเปล่งสี วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
373 นาย รัฐพล ตั้งจิตวิสุทธิ์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
374 นางสาว ปูยา ปานเดย์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
375 นาย ธนกฤต แก่นเมือง วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
376 นาย สันติ บาดีนี่ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
377 นาย ธนภัทร ปิยะพันธุ์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
378 นางสาว ปัทมาภรณ์ สุวจิตตานนท์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
379 นาย ศิรชัช สัตยารักษ์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
380 นาย กิตติธัช นราวิชญ์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
381 นาย จิรายุ พรจตุรวิธ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
382 นาย ณัฏฐ์คเณศ วุฒิกุลกรนันท์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
383 นาย จามิกร คงถาวร วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
384 นางสาว ณิชกานต์ วงษ์สกุล วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
385 นางสาว ทัศน์ลักษณ์ ศิริวัฒนาสุนทร วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
386 นาย กษิดิษฐ์ เพียรธรรม วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
387 นาย ศุภกร สุขมี วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
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388 นาย นันทนัช อังศุภากร วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
389 นาย เหมรุจ ศรีสมพันธุ์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
390 นาย อิศรา ศรีมงคลธาราธร วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
391 นางสาว ศุภิสรา วัชรพันธุ์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
392 นาย ธนกฤต ศรีลุนช่าง วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
393 นาย ธนภัทร ลาภอุดมพันธ์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
394 นางสาว ปองกานต์ รายภิรมย์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
395 นาย พิพัฒน์ ผึ้งไผ่งาม วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
396 นางสาว รดา เรืองสวัสดิ์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
397 นางสาว สุทัตตา ศรีสุวรรณ์ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
398 นาย อุดมการณ์ ทองดีเลิศ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
399 นางสาว พิมพิดา พิพัฒน์เจษฎากุล วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
400 นาย ชาครีย์ส ทองเก้ือ วิศวกรรมเคมี(ภาคพิเศษ)
401 นาย กนิษฐ์ฌาน มุกลีมาศ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
402 นาย ตะวัน เกตุสิงห์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
403 นางสาว วุฒิพร ศรีช่วงโชติ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
404 นาย กฤษณ ทวสีุต วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
405 นาย อนณ มินศิริ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
406 นาย ธเนศ นววัฒนทรัพย์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
407 นาย จารุธัช เจริญธนโชติ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
408 นาย ภาสกร ทางเจริญ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
409 นาย ปรนพ วาณิชย์ศรีภิญโญ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
410 นาย ฉันทพัทธ์ ศรีเพ็ญ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
411 นาย จิระวิน กิจกิตติกร วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
412 นาย วรัชญ์ จังวัฒนกุล วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
413 นาย สิฐพร เรืองนุ่น วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
414 นาย ภานุพงษ์ มงคลชัยชนะ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
415 นาย ณัฐกิตติ์ สมบูรณ์เจริญชัย วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
416 นาย บัณฑิต บุษษะ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
417 นาย กิตตินนท์ โอภาส วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
418 นาย สวิตต์ พึ่งเจษฎา วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
419 นาย วีรภัทร แจ้งแช่ม วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
420 นาย ปาณัสม์ เกียรติขจรไกล วศิวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
421 นางสาว วรดา สําราญศิริกุล วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
422 นาย ภัทรชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
423 นาย นิพิฐพนธ์ เศรษฐวัส วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
424 นาย ภัทรพล วัฒนภิโกวิท วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
425 นาย พีรวิชญ์ ผลาสินธุ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
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426 นางสาว สุมามาศย์ ชูบาล วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
427 นางสาว กัญญารัตน์ เวชประสิทธิ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
428 นาย สรวิศ วาสนวัฒนา วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
429 นาย ณัฐสิทธิ์ ศิริบุรานนท์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
430 นางสาว อังศุมาศ จําเนียร วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
431 นาย นิติ วิริยะพณิชกิจ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
432 นาย กษิกร รัตนศิริดําริ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
433 นางสาว ปานทิพย์ หีบเงิน วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
434 นาย โสภณัฐ สุขบุญ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
435 นาย พริษฐ์ พิทักษ์หิรัญพงศ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
436 นาย กษิดิศ ไทยสิทธิพงศ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
437 นาย ภูมิรพี ศรีจักรโคตร วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
438 นาย เตชิน เจริญสวัสดิ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
439 นาย ภควัต นาคทับที วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
440 นาย กิตติภัทร ช่วยรักษ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
441 นาย ชัยวรรธน์ บรรณวัฒน์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
442 นาย ภูดิศ วัชรอาภานุกร วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
443 นาย ชยกร สุรีย์กมลชัย วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
444 นาย นรุตม์ เศรษฐปิยานนท์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
445 นาย กีรติ ภิรมย์เพรียว วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
446 นาย นัฐพล ดอกพุฒ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
447 นาย พีระพงษ์ เนียมกลิ่นหอม วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
448 นาย พิพัฒน์ งามแสงรุ่งโรจน์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
449 นาย ธนกร คุณาอัครวุฒิ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
450 นาย กษิดิศ จิตต์เก้ือ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
451 นาย อุกฤษฏ์ เกตุเกิด วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
452 นาย มนัสบดินทร์ อัศวอรุโณทัย วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
453 นาย ภาคิน ธนวรรณธร วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
454 นาย ศุภพัฒน์ เจริญรัตนไพศาล วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
455 นาย คุณัญญา ตัญศิริ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
456 นาย ช่ืนศักดิ์ ตรีทิพชุมสิริ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
457 นาย วัชรพงศ์ หาคํา วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
458 นาย ปัณณธร เพ็ญมณี วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
459 นาย ศรุต ชูประดิษฐ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
460 นาย คชาธิป อยู่หัตถ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
461 นาย ภาณุพงศ์ สกุลเมือง วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
462 นาย เสฏฐวุฒิ เที่ยงทัศน์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
463 นาย วรรธนัย อนุจารกุล วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
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464 นาย ธนทัต สมจิตต์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
465 นาย วชิรวิทย์ สามทอง วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
466 นาย จักริน จิตจง วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
467 นาย ภัทรดนัย เลิศกิตติสกุล วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
468 นาย สุทธิเกียรติ ผดุงกิจ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
469 นาย เจนวิทย์ จงธรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
470 นาย วิชญ์ ศิริมายา วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
471 นาย ธนพล สิรยาทร วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
472 นาย สิรภพ ว่องเจริญ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
473 นางสาว ขวัญชนก บุญยพิมพะ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
474 นาย อภิสิทธิ์ ช้างอยู่ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
475 นาย ณัฐธัญ แสงเรืองไร วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
476 นาย ชยุตพงษ์ เลิศรัตนาพร วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
477 นาย ชโยดม รัตนวารินทร์ชัย วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
478 นางสาว อัมพวา ธรรมอุดมพร วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
479 นาย ศาณุพงศ์ ฉัตรจันทรวงค์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
480 นาย ชนาธิป เจริญวิทิตกุล วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
481 นาย ธัญเทพ คุณาพรพิพัฒน์กิจ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
482 นาย ฐานวัฒน์ ฉํ่าพิพัฒน์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
483 นาย พีรฉัตร มุ่งมาตร วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
484 นาย ภูรินท์ ไตรวิทยาคุณ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
485 นาย กันตพงษ์ ณรงค์รัตน์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
486 นาย บุญเมธ โยธารินทร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
487 นาย เอกภูมิ ปุยเจริญ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
488 นาย รชต เนตรวงษ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
489 นาย พศุตม์ ศรีประเสริฐ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
490 นาย พิพัฒน์ ไข่แก้ว วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
491 นาย นพวัชร์ กิตติศิริพันธ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
492 นาย ณัฐกร กิจติวรานนท์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(ภาคพิเศษ)
493 นาย กัญจน์ณัฐ มณีโชติ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
494 นางสาว นภัสสิริ บุษบาศรี วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
495 นาย ภัทรพล ชุติพงษ์วิเวท วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
496 นาย ชลัน ว่องวรรธนะกุล วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
497 นาย หรรษธร เส็งสมวงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
498 นาย ธนกร รัตนศรีเมธา วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
499 นาย ดิษฐ์ ปรีชากาญจนดิษฐ์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
500 นางสาว รุ้งทอง ทองเต็ม วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
501 นาย ศรัณย์ ทุ่งพะนา วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
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502 นาย ปัณณทัต ปัณฑรานุวงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
503 นาย ปณิธิ โตสะอาด วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
504 นาย ภาสวัฒน์ เรืองหนู วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
505 นางสาว วรินทรา วัชรธรรม วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
506 นาย พรพรหม พรหมทอง วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
507 นาย เซารัภกุมาร ตรีปาที วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
508 นาย พุฑฒิ เจริญนวรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
509 นาย ฐิติกร นิ่มนวลอนันต์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
510 นาย ชลาทร อักษรทิพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
511 นาย จักรา วงค์ทรัพย์ประเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
512 นาย อภิวัฒน์ เกรียงไกรวณิช วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
513 นางสาว พรกาญจนา แตงอ่ํา วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
514 นาย ปรินทร์ แผ่พุ่มทรัพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
515 นาย พันธ์พงศ์ วงศ์วรรณา วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
516 นาย สัณฐิติ แสงศักดิ์ชัย วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
517 นาย กรกฎ จิตต์พินิจ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
518 นางสาว เปมิกา พูลสุข วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
519 นาย สุทธิเดช สุทธิรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
520 นาย ธนัท จิระเสวีกุล วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
521 นาย ภาคภูมิ สาตบางหลวง วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
522 นางสาว วิภาวี แสงศรีจันทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
523 นาย นิธิพล ทิพย์ภาณุเดช วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
524 นาย ศุรธีร์ สิทธิ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
525 นาย ทีปกร เพชรล้ํา วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
526 นางสาว ณัฐชยา วงศ์พานิช วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
527 นาย มนญชวัฒน์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
528 นาย พิศาล เกษมกิจจานุวัตร วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
529 นาย ธีระศักดิ์ ปานชนะ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
530 นาย นลธวัช โปรยรุ่งทอง วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
531 นางสาว แพรพลอย มงคลดิษยกุล วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
532 นาย เจษฎากร ธนวิภารัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
533 นาย กฤตยชญ์ มีสัตย์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
534 นาย ยศวิน เอ้ือวิบูลย์ทรัพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
535 นาย รังสิมันตุ์ โภคบุตร วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
536 นาย ธนกฤต สุ่มไสว วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
537 นาย สิรวิชญ์ สินธนไพบูลย์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
538 นาย ธนธัช พิทยาพละ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
539 นางสาว ธนัญญา ชีวันพิศาลนุกูล วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
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540 นาย ชัยวัฒน์ ศิริยทรัพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
541 นาย ญาณาธร พ่วงสุด วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
542 นาย ชลแดน องอาจ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
543 นางสาว อัจฉรียา สมภักดี วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
544 นางสาว ชลธิชา สายแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
545 นาย รัฐวัฒน์ เเสงประเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
546 นางสาว จิตรรัตน์ รูปสวย วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
547 นางสาว กนกวรรณ อ่อนมั่น วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
548 นาย ณัฐภัทร กองมาลัย วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
549 นาย ธนภัทร ปัญญาบูรพา วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
550 นาย พงศธร จันทาพูน วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
551 นาย พิชญพล ดาวสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
552 นาย ณปวัฒน์ เสรีชัยวณิช วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
553 นาย ปัญญากร เกตุหอม วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
554 นางสาว สิตานัน ประกอบบุญ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
555 นาย จิรายุส เกิดสุข วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
556 นาย ศุภณัฐฐ์ ทิพย์ชัชวาลกุล วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
557 นางสาว สุชานาฎ กองพล วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
558 นาย ศธร อ่อนศรี วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
559 นาย ไกรวิชญ์ ดาวมณี วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
560 นาย ชวิน ตั้งกาญจนเกียรติ์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
561 นาย นพณัฐ นพประโคน วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
562 นาย เมฑพนธ์ จุลพันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
563 นาย ณัฐชาติ ทองชาติ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
564 นาย ลัญจกร ใหม่แก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
565 นาย บดินทร์ เย็นวัฒนา วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
566 นาย ธงไชย เกตุติมะ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
567 นางสาว ยศยา บัญญัติ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคพิเศษ)
568 นาย ภัคพงษ์ ทิพพิชัย วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
569 นาย ธิติ สุจริตสัญชัย วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
570 นาย สิรภพ ตันตยานนท์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
571 นางสาว ภัทรนิษฐ์ ดวงดีกมลทัศน์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
572 นางสาว วันวิสาข์ ชูสังราช วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
573 นาย ธนกฤต ชัยกาญจนาศักดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
574 นาย ชาร์ม ชํานาญไพร วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
575 นางสาว พชรพรรณ วิไลเลิศ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
576 นาย กฤติน ตรีวิภานนท์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
577 นาย ธนพุฒิ วุฒิศักดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)

Page 25 of 63



ที่ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา
578 นาย เมธัส ชาติดํารงค์วงษ์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
579 นางสาว ศลิษา ศรีใหญ่ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
580 นาย ณัฐกุล จีนสําราญ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
581 นางสาว พิมพ์นิภา อุทัยชัย วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
582 นาย รัฐธรรมนูญ ดวงมาลา วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
583 นาย ศิวัช เนียมน้อม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
584 นาย จักรกฤษณ์ มั่งคั่ง วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
585 นาย วรพล นุชอุดม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
586 นาย ณัฐพนธ์ พิชญากร วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
587 นาย ธิติพงษ์ ดนตรีเจริญ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
588 นาย นพนนท์ นิ่มอนงค์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
589 นางสาว ปลายฟ้า วุฑฒยากร วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
590 นาย ธีธัช ทิมแท้ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
591 นาย สุรวุฒิ กําเลิศกล้า วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
592 นาย ภูธิป ไชยกฤตยานนท์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
593 นาย จิรภัทร งามนิธิโชติรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
594 นาย ณวัฒน์ จริงจิตร วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
595 นาย อดิศักดิ์ นุชวงษ์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
596 นางสาว ภัทรานิษฐ์ บัวหอม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
597 นาย รัฐธรรมนูญ รัตนโกสุมภ์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
598 นาย ธเนศพล อุบลเขียว วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
599 นาย ภาณุพงศ์ มีแสงเพ็ชร วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
600 นาย จิรศักดิ์ สีลม วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
601 นาย ปวริศ จันทร์ศิริขจร วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
602 นาย อาณกร ทองบาง วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
603 นาย ธนวัฒน์ วัดยิ่ง วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
604 นาย นนท์ธนัต จิตสิริภารัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
605 นาย ภูริณัฐ มัจฉา วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
606 นาย พศวัต ลีลาเกียรติวงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
607 นางสาว วริสรา มีดอนรวก วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
608 นาย จักษนภ มากปลิก วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
609 นาย ชญานิน ธิตัง วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
610 นาย ธนภัทร ธนโกไสย วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
611 นางสาว ณิชารัศม์ ปิยะศักดิ์อักษร วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
612 นาย จิรภัทร หาญบุญมี วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
613 นาย พฤทธิ์ ช. ภูมิสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
614 นาย วชิรวิทย์ จอมเมือง วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)
615 นาย อรรถสิทธิ์ ถาวรยิ่ง วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(ภาคพิเศษ)

Page 26 of 63



ที่ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา
616 นาย รัชพล เชาวน์ดี วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
617 นางสาว กัญญาวีร์ จันทร์ศิริ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
618 นาย ชยุต พงศ์สิริ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
619 นาย สรสิช มีโพธิ์สม วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
620 นางสาว ธนาภา จีนะสฤษดิ์ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
621 นาย นพรุจน์ จารุสมบูรณ์ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
622 นางสาว ชนกนันท์ สิทธิ์ธรรมวิไล วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
623 นางสาว ภัชภิชา วิรัชชกุล วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
624 นางสาว ณิชาภัทร ศุภพรวัฒนา วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
625 นางสาว ณัฐนรี ทรัพย์ผดุงชนม์ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
626 นางสาว ภานุมาศ ชนะนิธิธรรม วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
627 นางสาว กานต์ธิตา ศฎีติสาร วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
628 นาย กัลป์สิทธิ์ โพธิมาศ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
629 นางสาว พรชนก อุปลา วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
630 นาย ณัช บุญวิรัตน์ วิศวกรรมวัสด(ุภาคพิเศษ)
631 นาย กษิดิ์เดช ชัยศิริ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
632 นางสาว นัฐภรณ์ สิงหสถิตย์ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
633 นางสาว พุธิตา เขียวรัตน์ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
634 นางสาว นิศารัตน์ เตชะพันธุ์ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
635 นาย บวรทัต พิศาลมงคล วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
636 นาย ปิยวีร์ จิรานิรันดร์ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
637 นาย ณัชพล กิตติสุทธิ์ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
638 นางสาว ศิรดา รัตนวิศิษฐ์ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
639 นาย ชวัลวิชญ์ พานทอง วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
640 นาย กานต์ กิจบํารุง วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
641 นาย ปริญญา ขันธวิทย์ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
642 นาย ชาญชวิชญ์ ชํานาญกิจ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
643 นาย สิรวิชญ์ โยธารักษ์ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
644 นาย ภาณุพงศ์ เกษมกิจจานุวัตร วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
645 นาย กฤษกร สุจริตจันทร์ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
646 นาย พงษ์อมร พรหมประกาย วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
647 นาย พงศ์ชนัตถ์ บุญสิริเกียรติ วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
648 นางสาว ปรียาภรณ์ แว่นแก้ว วิศวกรรมวัสดุ(ภาคพิเศษ)
649 นาย ภูดิท กฤชเกรียงไกร วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ)
650 นางสาว นิรัชชา อยู่พิพัฒน์ วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ)
651 นาย สรวิศ วีรชาติธรรม วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ)
652 นาย วีรนันท์ หมุดทอง วิศวกรรมสาํรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ)
653 นาย ณัฐรงค์ เกรียงเกริกไกร วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ)
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654 นาย ภัทรรุตม์ สุขพานิช วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ)
655 นาย วิชญ์ภาส อภิญญารัตน์ วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ)
656 นางสาว ชนินาถ กาศยปนันท์ วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ)
657 นางสาว กัลยวรรธน์ ชนะพันธ์ วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ)
658 นาย พลพจน์ เอ่ีฎยมสอาด วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ)
659 นาย กัญจน์ อัศวพิภพไพศาล วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ)
660 นางสาว สุณัฐชา จันทร์พิศาล วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ)
661 นางสาว รวีนิภา แต่กลาง วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์(ภาคพิเศษ)
662 นาย ศุภวิชญ์ สุวรรณะชฎ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
663 นาย เขมทัต พรรณา วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
664 นาย วรัตถวีร์ คงมั่น วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
665 นาย ชลวิทย์ ฐิติจรูญวัฒน์ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
666 นางสาว ธวัลยา ประภาศิริกุล วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
667 นาย พัทธ สกุลวิจิตร์สินธุ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
668 นาย สกลภัทร รัตนโชติพานิช วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
669 นางสาว ณัฐจนันท์ สุขแสงจันทร์ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
670 นาย อภิวิทย์ กาญจนวิวิน วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
671 นาย พีรวุฒิ ฐานสุนทกฤต วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
672 นางสาว ฐิติรัตน์ สุขชัย วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
673 นางสาว ธัชญา บัวหนอง วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
674 นาย สุวพิชญ์ แซ่จิว วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
675 นาย ศาณัฐ จริยพงศ์รัตน์ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
676 นาย ปัณณวัฒน์ ตรีกาลนนท์ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
677 นาย นริศ จันทร์ไพบูลย์กิจ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
678 นางสาว ชญานิน หยังดี วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
679 นางสาว ศิศิรา ศรีพิบูลย์ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
680 นาย จักรพรรณ จิตต์จันทึก วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
681 นางสาว ณัฐณิชา ศรีพร้อม วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
682 นาย แพรวไพลิน ศรีกุลเรืองโรจน์ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
683 นางสาว สิริกร อัศวไพฑูรย์ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
684 นาย อรรถพล คํานวณศิลป์ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
685 นาย สาธิน สิงห์ลอ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
686 นาย สาธิน ศักดิ์ศรีนภากุล วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
687 นางสาว วรวรรณ บางพิภพ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
688 นางสาว นภัสสร สวาทสุข วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
689 นางสาว ณัฐกฤตา ไสยาวงศ์ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
690 นางสาว สุนิสา มาลัยทอง วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
691 นาย รัชพล วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
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692 นางสาว สุวพิชญ์ วัจนทวีโรจน์ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
693 นางสาว ธัญญรัตน์ ดวงแก้ว วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
694 นาย รัฐธรรมนูญ แก้วเคน วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
695 นางสาว นุชนาถ เอ่ียมสอาด วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
696 นาย กันตภวิษย์ โรจนวิภาต วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
697 นางสาว วรัญญา สิทธิวันชัย วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
698 นางสาว ศศิธร ลักษณนิติการ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
699 นาย อรรถพล วงศ์ปยิะบวร วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
700 นาย ภัทรพล อุตโรกุล วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
701 นาย วัชรากร อุดมพล วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
702 นางสาว ผไทมาส ศรีคําหอม วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
703 นาย สุวิชา ศิลป์เสน วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
704 นาย สุรพัศ เสรีโยธิน วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
705 นางสาว ปิยาพัชร ชิมะกุลพันธ์รบ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
706 นางสาว ปัณฑิตา กาญจน์พิพัฒน์ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
707 นาย สรยุทธ ธงหิมาลัย วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
708 นาย พงศนาถ ยิ้มศรี วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
709 นาย วงศธร บุญสุวรรณ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
710 นาย ภัทร์ชนน แสงสุริโยทัย วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
711 นางสาว ญานิกา บรรจงเกียรติ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
712 นาย วงศธร อมรสุนทรสิริ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
713 นาย เจตนิพัทธ์ ลาภโชติกาญจน์ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
714 นาย คณาธิป ศุกรสุต วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
715 นาย ภานรินทร์ สันติลวีวรรณ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
716 นางสาว ขัติยาภรณ์ บุญนิล วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
717 นาย กิตติพันธ์ สินิทธิ์ชวรากุล วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
718 นาย วรณัฐ ไววานิชกิจ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
719 นาย สรเพชญ์ วันดีภิรมย์ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
720 นาย ธนพัฒน์ แก้วศรี วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
721 นางสาว พัชรินทร์ สมาจารย์ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
722 นางสาว ศุภลักษณ์ พรบุญญานุภาพ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
723 นาย กานตพ์น เรืองแก้ว วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
724 นาย เอ้ืออังกูร คล้ายทอง วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
725 นางสาว ภัทราภรณ์ แตงโม วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
726 นางสาว นุชวรา บุญจําลอง วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
727 นาย วสวรรษ เวลาดี วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
728 นาย ธนากร วิธุรัติ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
729 นางสาว สุภาพร จิระพรพาณิชย์ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)

Page 29 of 63



ที่ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา
730 นาย ปิยะบุตร รัตนากรานต์ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
731 นางสาว วรรณวนัช อภิวรพัฒน์โชติ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
732 นาย ศุภวิชญ์ เศรษฐวงศ์ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
733 นาย รัฐธรรมนูญ จันทร์กระจ่าง วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
734 นาย กุลวิศม์ ปรารถนา วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
735 นางสาว ฉัตรสิรินทร์ จันทรประเทศ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
736 นางสาว นิชณิภากรณ์ การย์สิริเลิศ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
737 นางสาว แสงระวี หวังดี วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
738 นาย กานต์ศักดิ์ ธรรมสังวาลย์ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
739 นาย กมล สุขเกษม วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
740 นาย ปฏิพัฒน์ ชัยฤทธิ์ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
741 นาย ณัฐภัทร จิรานุภาพ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
742 นางสาว โชติรส บุญเป็ง วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
743 นาย วริทธิ์ ใจเย็น วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
744 นางสาว ชวัลนุช เมาลานนท์ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
745 นางสาว วิลาวัลย์ เริงพงษ์พันธ์ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคพิเศษ)
746 นาย พีรวิชญ์ เขตสกุล วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาอังกฤษ)
747 นาย ปรัตถ์ เจิมหรรษา วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาอังกฤษ)
748 นางสาว พันธิตรา ภาคพานิชย์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาอังกฤษ)
749 นางสาว ศุภรัตน์ พูลสง่า วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาอังกฤษ)
750 นาย นนทพัทธ์ ขันติวัฒนา วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาอังกฤษ)
751 นาย ปวรุตม์ ศรีโสภิตสวัสดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาอังกฤษ)
752 นาย ณภัทร อักษรวงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาอังกฤษ)
753 นาย ธนภัทร์ จิตรศรีศักดา วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาอังกฤษ)
754 นาย สิรวิชญ์ วัชรเสมากุล วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาอังกฤษ)
755 นาย ธนภูมิ เลาหเวชวานิช วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาอังกฤษ)
756 นางสาว ทัดดาว กมลรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาอังกฤษ)
757 นางสาว สิริรัตน์ สวัสดิ์ชัย วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาอังกฤษ)
758 นางสาว กนต์ธร ลิมปะพันธุ์ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาอังกฤษ)
759 นางสาว สุปวีร์ สุขเก้ือ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาอังกฤษ)
760 นาย ชวิน อังสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาอังกฤษ)
761 นางสาว ชญานี หุตางกูร วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาอังกฤษ)
762 นาย พิทวัส ว่องศรี วิศวกรรมไฟฟ้า(ภาคภาษาอังกฤษ)
763 นางสาว ฑิตฐิตา จงช่วยวงศ์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(ภาคภาษาอังกฤษ)
764 นาย กิตติพงศ์ เจริญราศรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(ภาคภาษาอังกฤษ)
765 นางสาว เอกปวีร์ พิชาดุลย์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(ภาคภาษาอังกฤษ)
766 นางสาว มาริสา ธิราช วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(ภาคภาษาอังกฤษ)
767 นาย ธิติ จิตตะยโศธร วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(ภาคภาษาอังกฤษ)
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768 นางสาว กมลชนก คําภูแก้ว วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(ภาคภาษาอังกฤษ)
769 นาย สุพศิน พานเทียน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(ภาคภาษาอังกฤษ)
770 นาย วีระกร ศิลปวงศธร วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(ภาคภาษาอังกฤษ)
771 นางสาว พรวิตา ผดุงมาศ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคภาษาอังกฤษ)
772 นาย จิรายุ ระมาศ วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคภาษาอังกฤษ)
773 นาย ธนกร จันทรโมลี วิศวกรรมอุตสาหการ(ภาคภาษาอังกฤษ)
774 นาย อัครา แม็คเชน วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ(นานาชาติ)
775 นาย รุ่งภพ ล้ําเลิศปัญญา วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ(นานาชาติ)
776 นาย สิทธิชาติ โต๊ะเมือง วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ(นานาชาติ)
777 นาย ชนาธิป จันทร์นนท์ วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ(นานาชาติ)
778 นาย ศิวกร เจิมรัตนรุ่งเรือง วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ(นานาชาติ)
779 นาย ภัทพล ช้ีเจริญ วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ(นานาชาติ)
780 นาย ปกรพัฒน์ มุกนนท์ วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ(นานาชาติ)
781 นาย สิทธิภัสสร์ บุษหมั่น วศิวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ(นานาชาติ)
782 นาย ชัยธัช สุขะพิริยะ วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ(นานาชาติ)
783 นาย พสธร นาคะเลิศกวี วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ(นานาชาติ)
784 นาย ชนวรรฒ โลหะชาละ วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ(นานาชาติ)
785 นาย ธนัท เมธเมาลี วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ(นานาชาติ)
786 นาย วิชญะ เอ้ือวงศ์ประยูร วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
787 นางสาว จิณณพัต เลาหะวีร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
788 นาย จิรัชย์ภูมิ เจตยิานนท์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
789 นาย สารินธร อิงคสิทธิ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
790 นาย วรรธนัย ชาติรังสรรค์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
791 นาย ศิวกร เกิงฝาก วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
792 นางสาว กันต์ฤทัย สุริยวงศ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
793 นาย สรวิศ จันทหาร วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
794 นาย ณรงค์พล เกรียงยุทธภูมิ วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
795 นาย ศุภวิชญ์ กันนิ่ม วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
796 นาย ศุภณัฐ เปล่งขํา วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
797 นาย จิรกิตติ์ ชีพชล วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
798 นางสาว หฤทัย อภิชาติวงศ์วณิช วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
799 นาย วัชรยุทธ นุชพุ่ม วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
800 นาย วรถ ธรรมจามร วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
801 นางสาว ศิตา ประจงจัด วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
802 นางสาว อัญชุลี พฤกษะศรี วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
803 นาย ชยุธ สนทอง วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
804 นาย พีระพงศ์ วังเจริญไพศาล วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
805 นางสาว อนัญญาพร ทองรัตน์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)

Page 31 of 63



ที่ คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล สาขาวิชา
806 นาย pitak benjarattanaporn วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
807 นาย อิงครัต นาถเจริญกิจ วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
808 นาย ณัฐชนน เครือเหลา วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
809 นาย ภัทรชัย ใจโปร่ง วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
810 นาย อักกพันธ์ อนันต์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
811 นาย ธัญชนก ไพบูลย์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
812 นาย สิทธิชัย ลิมปนดุษฎี วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
813 นาย พริษ พรมพันธ์ใจ วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
814 นาย วิวธิวินท์ ทองคํา วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
815 นาย พีรพล จิรวัฒน์ธัญญา วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
816 นาย กันตภณ ศุภประเสริฐ วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
817 นาย ชัยชาย ไชยช่วย วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
818 นาย ณัฐชนน กิจประมงศรี วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
819 นาย อภิชาติ สีเพ็ชร วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
820 นาย ชวกร ชวลิตานนท์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
821 นาย ภาณัฐ เลาหะทองทิพย์ วิศวกรรมเคร่ืองกล(นานาชาติ)
822 นาย พฐา กาญจนาปัจจ์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
823 นาย ปวัช นาคพิพฒัน์กุล วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
824 นางสาว ชาณิสสา ตรีทิพไกวัลพร วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
825 นาย วุฒิภัทร นิลศิริ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
826 นางสาว ชัญญานุช พรมพลอย วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
827 นาย วสุธันย์ วนพงศ์ทิพากร วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
828 นาย สถิระ กิตติสุขมงคล วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
829 นาย ภูรินทร์ พิชยมงคล วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
830 นาย ชวกร สุภีปรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
831 นาย พัชรพล นิรันพรพุทธา วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
832 นาย วรวัฒน์ เช้ือเจ็ดตน วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
833 นาย วงศธร พาณิชย์เก้ือกูล วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
834 นาย อาชวินทร์ ธิรักษพันธ์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
835 นาย ธีรุตม์ บริสุทธิ์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
836 นาย อริยทรัพย์ ชีสังวรณ์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
837 นางสาว จิรนันท์ ภัทรธรรมกุล วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
838 นางสาว อภิชญา ติ้วเจริญสกุล วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
839 นางสาว สุทินา ควรพูลผล วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
840 นางสาว อิสรีย์ ศรีสมบูรณ์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
841 นาย วริทธิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
842 นางสาว กานต์ชนก กันณีย์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
843 นางสาว นพวรรณ กุลชล วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
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844 นางสาว ขวัญแก้ว อุตมะ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
845 นาย ตรีวิชญ์ มุทิตากุล วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
846 นาย นิธิศ ฉายากุล วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
847 นาย ภาพพิมพ์ พิพัฒน์กษีร วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
848 นาย ปวัน อินทวงษา วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
849 นาย ชรินทร์ ตันตระกูล วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
850 นาย นนท์ พุฒิกานนท์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
851 นาย ภูริ ธนาสุนทรไพศาล วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
852 นาย ทศพล เมณฑ์กูล วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
853 นาย ภาณุวัชร เหลืองประดิษฐ์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
854 นาย ชญานัน อาจสมรรถ วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้(นานาชาติ)
855 นาย ศารทูล ขันทสีมา วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(นานาชาติ)
856 นาย ธีรัช ชุณหจักร วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(นานาชาติ)
857 นางสาว กมลรัตน์ สุธรรมเลิศ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(นานาชาติ)
858 นาย กิตติพัฒน์ แสงไตรรัตน์นุกูล วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(นานาชาติ)
859 นาย พีรติ ไกวัลศิลป์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(นานาชาติ)
860 นาย ภูสิทธิ์ ชัยสุกัญญาสันต์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(นานาชาติ)
861 นาย ศตรังษี แสงผ่องแผ้ว วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(นานาชาติ)
862 นางสาว อภิชญา อนัคกุล วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(นานาชาติ)
863 นางสาว ยาสมีน สุริยะเมธี วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(นานาชาติ)
864 นาย จารุวิทย์ โยคะสิงห์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต(นานาชาติ)

คณะศึกษาศาสตร์
1 นาย สิวโรจ แป้นประดิษฐ พลศึกษา(หลักสูตร5ปี)
2 นางสาว ธนพร ตั้งสัตย์สุจริต สุขศึกษา(หลักสูตร5ปี)

คณะเศรษฐศาสตร์
1 นางสาว ณิชาภัทร ปานรสทิพย์ เศรษฐศาสตร์
2 นาย ณัฐนันท์ รําเพย เศรษฐศาสตร์
3 นางสาว จิดาภา ฤทธิ์อุดมพล เศรษฐศาสตร์
4 นางสาว ภควดี ณ สงขลา เศรษฐศาสตร์
5 นางสาว ปิยมาภรณ์ สร้อยระย้า เศรษฐศาสตร์
6 นาย แทนไท อดิศัยมนตรี เศรษฐศาสตร์
7 นาย ปาณัสม์ จิระจักรวัฒนา เศรษฐศาสตร์
8 นางสาว ศุภาพิชญ์ ตั้งถึงถ่ิน เศรษฐศาสตร์
9 นางสาว ธนธรณ์ ตันพานิช เศรษฐศาสตร์
10 นางสาว โสมอุษา พูลสวัสดิ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
11 นางสาว ภัทรียา ชูเกียรติ เศรษฐศาสตร์เกษตร
12 นาย ฐิติวัฒน์ ชัยสมบูรณ์พันธ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
13 นาย บุญอนันต์ บุญมี เศรษฐศาสตร์เกษตร
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14 นาย กรวิชญ์ สุบรรณวิลาศ เศรษฐศาสตร์เกษตร
15 นาย อารัทธ์ เจือวิจิตรจันทร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
16 นาย ศิณรุต เจริญสุข เศรษฐศาสตร์เกษตร
17 นางสาว เพ็ญพิชชา เพ็ญกุล เศรษฐศาสตร์เกษตร
18 นางสาว วสุนันท์ ฮ้อเถ้ียน เศรษฐศาสตร์เกษตร
19 นางสาว ญาณิศา ปัดลี เศรษฐศาสตร์เกษตร
20 นางสาว ชญาณี วงษ์ขจร เศรษฐศาสตร์เกษตร
21 นางสาว ชนนิกานต์ วรรณประเสริฐ เศรษฐศาสตร์เกษตร
22 นางสาว ณัฐธิดา เล็กเลอพงศ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
23 นางสาว ธัญรดา ยงทิว เศรษฐศาสตร์เกษตร
24 นางสาว ภูน้ําฟ้า รุ่งแกร เศรษฐศาสตร์เกษตร
25 นาย สุรเชษฐ์ ตั้งสง่ากุล เศรษฐศาสตร์เกษตร
26 นางสาว สวธา บูรณะสัมฤทธิ เศรษฐศาสตร์เกษตร
27 นางสาว อินทิรา สุวรรณโคตร เศรษฐศาสตร์เกษตร
28 นาย คณาธิป ธนหิรัญโรจน์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
29 นางสาว วิภาวี ชัยนนถี เศรษฐศาสตร์เกษตร
30 นางสาว เบญญทิพย์ บัวเก่า เศรษฐศาสตร์เกษตร
31 นาย ณัฐกิตติ์ จินดาไทย เศรษฐศาสตร์เกษตร
32 นาย ศิรวิชญ์ วิภูษณมังคละ เศรษฐศาสตร์เกษตร
33 นางสาว ญาณิศา อ้นบุญอ่ิม ธุรกิจการเกษตร
34 นาย ธนกร นิมิหุต ธุรกิจการเกษตร
35 นาย ณัฐพนธ์ เพี้ยนศรี ธุรกิจการเกษตร
36 นางสาว ชนนิกานต์ ล้วนเส้ง ธุรกิจการเกษตร
37 นาย ชัยวัฒน์ โตแย้ม ธุรกิจการเกษตร
38 นาย ธนพล วาณิชชัชวาลย์ ธุรกิจการเกษตร
39 นางสาว ณัฐกาญจ์ ศาศวัตวาณิช ธุรกิจการเกษตร
40 นาย กิตติธัช วัฒนะประกรณ์กุล ธุรกิจการเกษตร
41 นาย พงศกร ทองไชย ธุรกิจการเกษตร
42 นาย ณัฐ จิราธนกูล ธุรกิจการเกษตร
43 นางสาว ณัฐทกร เกียรติบํารุง เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
44 นางสาว จันทิรา วัฒนศิลเมฆินทร์ เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
45 นาย กฤตนันท์ เสือยันต์ เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
46 นางสาว ณัฏฐ์ชุดา งามสกุลรุ่งโรจน์ เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
47 นาย ปองภพ รุ่งเรืองสาคร เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
48 นางสาว กัญญาวีร์ วีระเสริฐนิยม เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
49 นางสาว กาญจมาศ กาญจนจิตติ เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
50 นาย ภูรี พิฆเนศวร เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
51 นางสาว ทรงอัปสร กันต์นิกุล เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
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52 นางสาว ณัฐชยา ณ ลําพูน เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
53 นางสาว ณัฐมณ มั่นคง เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
54 นาย รวิวัฒน์ ดุลย์ชูประภา เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
55 นางสาว วจน วัฒนสุขชัย เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
56 นาย ธีธัช อนุรักษ์สุนทร เศรษฐศาสตร์(ภาคพิเศษ)
57 นาย ปิติภัทร กาญจนาศรีโรจน์ เศรษฐศาสตร์เกษตร(ภาคพิเศษ)
58 นางสาว ญาณิศา ใจเที่ยง เศรษฐศาสตร์เกษตร(ภาคพิเศษ)
59 นาย ปฏิพัทธ์ ชัยพรแก้ว เศรษฐศาสตร์เกษตร(ภาคพิเศษ)
60 นาย ปวีร์ จุลสุคนธ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร(ภาคพิเศษ)
61 นางสาว อภิชญา ปิยะกิจเจริญ เศรษฐศาสตร์เกษตร(ภาคพิเศษ)
62 นางสาว กนิษฐา เข็มสันเทียะ เศรษฐศาสตร์เกษตร(ภาคพิเศษ)
63 นาย จิรชัย นิติเรืองเวชกุล เศรษฐศาสตร์เกษตร(ภาคพิเศษ)
64 นางสาว พิราภรณ์ กรกาญจนวุฒิ เศรษฐศาสตร์เกษตร(ภาคพิเศษ)
65 นาย ปุณณวิทย์ บุญมาเลิศ เศรษฐศาสตร์เกษตร(ภาคพิเศษ)
66 นาย ชัยพัฒน์ โตแย้ม เศรษฐศาสตร์เกษตร(ภาคพิเศษ)
67 นาย ภูริณัฐ ชุมพลกาญจนา เศรษฐศาสตร์เกษตร(ภาคพิเศษ)
68 นางสาว สุชญา เกียรติโอภาส เศรษฐศาสตร์เกษตร(ภาคพิเศษ)
69 นาย ณัฐภัทร ขําเพชร เศรษฐศาสตร์เกษตร(ภาคพิเศษ)
70 นาย ชิตวร สุทธิสรโยธิน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
71 นาย เจษฎากร ชุติภัทรธร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
72 นาย ภูริณัฐ สบายสมัย เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
73 นาย กรพรรณ ศุขเฉลิม เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
74 นางสาว สุธิดา อัมระปาล เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
75 นางสาว สิรินดา แจ้งสุทธิวรวัฒน์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
76 นาย บุรพรรษ ยศวิลัย เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
77 นาย อนุวัต นามโสวรรณ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
78 นางสาว ภัทรชนก ชาวสวน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
79 นางสาว ภควดี สะแกงาม เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
80 นางสาว ณัฐสุดา ปั้นดี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
81 นาย กิตติศักดิ์ ชัชวาล เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
82 นางสาว อริสรา ผิวนวล เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
83 นางสาว พิชชาภา หัตถสัมฤทธิ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
84 นาย ศักดิพัฒน์ พุกประเสริฐ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
85 นางสาว นูรีน วันขวัญ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
86 นาย พิชญุตม์ คทาวัชรกุล เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
87 นางสาว ธันยธรณ์ โชติชนะเสรี เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
88 นางสาว ชลธิชา มุกดาม่วง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
89 นาย จารุพัฒน์ สุนทรบุระ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
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90 นาย ศักดิ์ชนก ไกรลาส เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
91 นางสาว กัญญาวีร์ ตาละลักษมณ์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
92 นาย ณัฐนท์ สังวรวงษ์พนา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
93 นางสาว อึนเฮ ฉ่อย เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
94 นางสาว เกษรา หล่อเวสารัชกร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
95 นาย นราวิชญ์ แก้วโกวิท เศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ)
96 นางสาว ศรัณญา ปานดํา ธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ)
97 นาย พรพิศิษฎ์ พวงมณี ธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ)
98 นางสาว นชุจรี ศรีพรมมินทร์ ธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ)
99 นางสาว ออมพลอย สิริเรืองปัญญา ธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ)
100 นาย ประสิทธิวัฒน์ พลายแก้ว ธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ)
101 นางสาว เพชรรัตน์ สืบมงคล ธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ)
102 นางสาว ชนกนันท์ ลิ้มประเสริฐ ธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ)
103 นางสาว พิมพ์ชนก พ่วงพงษ์ ธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ)
104 นางสาว วรัญญา เจริญพืช ธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ)
105 นางสาว กรชนก โลโต ธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ)
106 นางสาว พิมพ์ชนก พ่วงชัง ธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ)
107 นางสาว กุลจิรา บุญศิริยะ ธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ)
108 นาย ชาญชัย กัว ธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ)
109 นางสาว ปุณยาพร มาลําโกน ธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ)
110 นางสาว พิมพิกา บัวเกตุ ธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ)
111 นาย ธิติวุฒิ พุ่มฉายา ธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ)
112 นาย ยศวริส ทองธรรมสกุล ธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ)
113 นาย กลวัชร จารุพัฒน์ ธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ)
114 นางสาว ณัฐชานันท์ พรพิชัยดํารงค์ ธุรกิจการเกษตร(ภาคพิเศษ)

คณะสังคมศาสตร์
1 นางสาว พิชญ์สินี ปัญจาจะ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2 นางสาว เวธกา งามเกาะ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3 นางสาว ศรุตา ศรีสวัสดิ์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
4 นางสาว ศิตา เจริญไชยประเสริฐ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
5 นางสาว สุปรียา อัยยะวรากูล จิตวิทยา(จิตวิทยาคลินิก)
6 นางสาว รัฐนันท์ ภาวนาอุบล จิตวิทยา(จิตวิทยาพัฒนาการ)
7 นาย ภัทรดนัย ภวภูตานนท์ รัฐศาสตร์(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
8 นางสาว ปภาวี บรรจงประพันธ์ นิติศาสตร์
9 นางสาว นิลาวัณย์ ชัยกะเสวี นิติศาสตร์
10 นาย กิตติธัช จิตต์สวัสดิ์ ภูมิศาสตร์
11 นาย ชลวิทย์ นิลโสม ภูมิศาสตร์
12 นาย ณัฐนนท์ สาลีผล ภูมิศาสตร์
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13 นางสาว อัจฉรา ร่มแก้ว ภูมิศาสตร์
14 นางสาว ปรียาภรณ์ ศรีลาศักดิ์ ภูมิศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์
1 นาย ธนกร วินิจสร สัตวแพทยศาสตร์
2 นางสาว ปิยนุช สุธารักษนนท์ สัตวแพทยศาสตร์
3 นางสาว พร้ิมพราวดี โอรุ่งเรือง สัตวแพทยศาสตร์
4 นางสาว ศุภนิดา รงคสุวรรณ สัตวแพทยศาสตร์
5 นาย นนทพันธุ์ ม่วงเงิน สัตวแพทยศาสตร์
6 นางสาว ศุภากร นันต์นวรัตนกุล สัตวแพทยศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1 นางสาว ศิรภัสสร เเสงบุญเกิด เทคโนโลยีการบรรจุ
2 นางสาว ไอริณ สุนทรา เทคโนโลยีการบรรจุ
3 นางสาว ณัฐณิชา สุรันนา เทคโนโลยีการบรรจุ
4 นางสาว ชนิกานต์ ชูสิทธิ์ เทคโนโลยีการบรรจุ
5 นางสาว อันดามัน เข็มจินดา เทคโนโลยีการบรรจุ
6 นางสาว พัณณิตา เนื่องศรี เทคโนโลยีการบรรจุ
7 นางสาว กมลา ตั้งวิบูลย์ปัญญา เทคโนโลยีการบรรจุ
8 นางสาว ปฏิญญา พัฒนะประยูรวงศ์ เทคโนโลยีการบรรจุ
9 นางสาว อรจิรา เจริญจิตร เทคโนโลยีการบรรจุ
10 นางสาว สาวินี แสนอุบล เทคโนโลยีการบรรจุ
11 นางสาว สสิธร นามพงษ์ เทคโนโลยีการบรรจุ
12 นางสาว เจน วังประเสริฐกุล เทคโนโลยีการบรรจุ
13 นาย นนปภัส คล้ายทอง เทคโนโลยีชีวภาพ
14 นาย นครินทร์ สัจจะประภา เทคโนโลยีชีวภาพ
15 นางสาว กฤตพร พงศ์ปัญญาเนตร เทคโนโลยีชีวภาพ
16 นาย ปราการ ศรีวิไลฤทธิ์ เทคโนโลยีชีวภาพ
17 นาย ชาญชิต จิตรานนท์ เทคโนโลยีชีวภาพ
18 นางสาว กัญทิมา เล็กพัน เทคโนโลยีชีวภาพ
19 นาย เทพธารินทร์ จารุรักษา เทคโนโลยีชีวภาพ
20 นางสาว กุลวดี วิริยะพล เทคโนโลยีชีวภาพ
21 นางสาว เมธิตา เจียกใจ เทคโนโลยีชีวภาพ
22 นางสาว ณัฐชยา พุทธเจริญ เทคโนโลยีชีวภาพ
23 นาย วีรภัทร ศรีวิลาศ เทคโนโลยีชีวภาพ
24 นางสาว ชรินทร สุวรรณสิงห์ เทคโนโลยีชีวภาพ
25 นาย ภาณุพงศ์ มีดํา เทคโนโลยีชีวภาพ
26 นางสาว ญาดา อัจจิมาธร เทคโนโลยีชีวภาพ
27 นางสาว ศศิพิมพ์ วิเศษวงษา เทคโนโลยีชีวภาพ
28 นางสาว กานต์ธิดา สิงหนาทนิติรักษ์ เทคโนโลยีชีวภาพ
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29 นางสาว พสธรวลี ประสมศรี เทคโนโลยีชีวภาพ
30 นางสาว อภิสรา ดํารงศักดิ์สถาพร เทคโนโลยีชีวภาพ
31 นางสาว ธวัลหทัย ศรีหมากสุก เทคโนโลยีชีวภาพ
32 นางสาว วิรดี เสนาพิทักษ์กุล เทคโนโลยีชีวภาพ
33 นางสาว นลินทิพย์ อ่ิมชาลี เทคโนโลยีชีวภาพ
34 นาย ธีร์จุฑา เพชรานนท์ เทคโนโลยีชีวภาพ
35 นางสาว ฐิติชญา อัครเดชเรืองศรี เทคโนโลยีชีวภาพ
36 นางสาว กชพร เจียงแจ่มจิต เทคโนโลยีชีวภาพ
37 นางสาว ณัฐชานันท์ ควรประเสริฐ เทคโนโลยีชีวภาพ
38 นางสาว ปนัสยา บุญประดิษฐ เทคโนโลยีชีวภาพ
39 นางสาว วัชราภรณ์ พงษ์พิบูลย์ เทคโนโลยีชีวภาพ
40 นางสาว ภัทราวดี หมื่นเดช เทคโนโลยีชีวภาพ
41 นางสาว ชุติกาญจน์ คําใสย เทคโนโลยีชีวภาพ
42 นางสาว ณัฐพร เสรีรัฐโพธิ์ตระกูล เทคโนโลยีชีวภาพ
43 นางสาว ปิยธิดา ดีดสี เทคโนโลยีชีวภาพ
44 นางสาว กัณฐิกา แววสว่าง เทคโนโลยีชีวภาพ
45 นางสาว ธัญชนก เกตุภักดีกูล เทคโนโลยีชีวภาพ
46 นาย วัชรากร กิตติธนาชัย เทคโนโลยีชีวภาพ
47 นางสาว เกศสุชา วิสาวะโท เทคโนโลยีชีวภาพ
48 นางสาว ภาวิณี โพธิ์เงินงาม เทคโนโลยีชีวภาพ
49 นางสาว อภิญญา งามเสงี่ยม พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
50 นางสาว อิสรีย์ ประเสริฐภูมิดํารง พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
51 นางสาว นภัสกร ศักดิกร พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
52 นางสาว อรจิรา รุ่งโรจน์กิตติกุล พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
53 นาย ธีรเดช กองพุฒิ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
54 นางสาว ภัทรธร วิมลสรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
55 นาย กษิดิส รัตนเรือง พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
56 นางสาว รวินท์นิภา เวทยนุกูล พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
57 นางสาว รดา วิชาวรณ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
58 นางสาว ธันยพร เรือนสุภา พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
59 นางสาว ณภัสสรณ์ ผ่องกุศล พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
60 นาย กฤชณัท แพเทียนทอง พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
61 นางสาว นันท์นภัส คงวราคม พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
62 นางสาว ศศิปรียา เขียวศิริ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
63 นางสาว ประกายวรรณ ใจยาว พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
64 นางสาว จิรนันท์ หาญฐาปนาวงศ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
65 นางสาว ชัญญา สิทธิอํานวย พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
66 นางสาว ปานชีวา โฆษิตเจริญกุล พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
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67 นางสาว วรศมน พานิชย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
68 นางสาว อทิตยา อิทธิสมุทรเจริญ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
69 นางสาว มิณฑิษา ปัทมกุลชัย พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
70 นาย ปรเมนทร์ อ่อนทอง พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
71 นางสาว วรัชยา ตรีญาณวัฒน์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
72 นางสาว บุณยานุช ผิวงาม พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
73 นาย ฐิติทัศน์ เดชเดชะ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
74 นางสาว ศิริญญา สารศรี พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
75 นางสาว พรนภา ทวีกัน พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
76 นางสาว วรัธนันท์ อุ่นปรีชาวณิชย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
77 นางสาว วิมลณัฐ เกิดนพคุณ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
78 นางสาว พัทธ์ธีรา ดุลพาหไทยอ่อน พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
79 นางสาว พริมา จันทสุวรรณโณ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
80 นางสาว ณัฐกฤตา เอ่ียมประสิทธิ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
81 นางสาว ชนากานต์ จาดสอน พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
82 นางสาว ณิชกานต์ เมฆเบญจาภิวัฒน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
83 นางสาว ธัญชนก ศุภศิวะกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
84 นางสาว สวรรยา กนกวรานนท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
85 นางสาว เฉลิมพร เกียรติโอภาส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
86 นางสาว ชัชธิดา อาศุเวทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
87 นาย ธีรินทร์ ดิฏฐโชติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
88 นางสาว ธัญนิชา ปัทมาวไล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
89 นาย อชิตพล ธีระเรืองไชยศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
90 นาย ปัณญวิชญ์ พละศูนย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
91 นาย ศิกวัส ภาโสม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
92 นาย หฤษฎ์ กลําฎทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
93 นาย ณภัทร พงศ์พลาญชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
94 นางสาว นวินดา สันติสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
95 นางสาว ธนัชพรรณ ภัทรจินดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
96 นาย กิจนิพิฎฐ์ มีทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
97 นางสาว ปรีชญา ธีระวิกสิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
98 นางสาว มติพร จงประสพลาภ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
99 นางสาว ณัฐชา เทียนจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
100 นางสาว สุชัญญา กิตติฤดีกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
101 นางสาว คุลิกา พิทักษ์สินสกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
102 นางสาว ศุภสุตา วชิรานุกรกูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
103 นางสาว วิลาสินี ดีชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
104 นางสาว สิรีรจน์ ธรรมเจริญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
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105 นางสาว สิรีธร สดมุ้ย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
106 นางสาว ญาดา เลิศประภาพงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
107 นาย พีรวิชญ์ เดวี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
108 นางสาว พรสินี ศิวิไลกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
109 นางสาว ชญานิศ เรืองฤทธิ์ชาญกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
110 นางสาว สิรณัฐ หวังสมบูรณ์ศิริ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
111 นาย วรนาถ รัตธนภาส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
112 นางสาว ศิรกาญจน์ ฉัตรอําไพวงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
113 นางสาว นภสร เกิดรัตนศักดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
114 นาย จิรโชติ กรัณยากรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
115 นางสาว ณัชชา จิรันดร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
116 นางสาว ฐิติวรดา ไพจิตรจินดา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
117 นางสาว อาทิตยา มูลทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
118 นาย กิตติกร อร่ามรุ่งทรัพย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
119 นางสาว อมลวรรณ สุขสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
120 นางสาว ศุภิสรา ประพันธ์วงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
121 นาย ภูผา นันทชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
122 นางสาว ขนิษฐา เอ่งฉ้วน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
123 นางสาว รัชนิดา สันธนะวิทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
124 นางสาว วราพร เมฆลอยลม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
125 นางสาว ปวริศา โพธิมะฮาด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
126 นางสาว บุษบาวรรณ อ้อมแก้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
127 นาย สันติ พูลสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
128 นางสาว ตรีเนตร ขันธ์วงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
129 นางสาว ณัฐพร ชิณเกตุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
130 นางสาว ทัศนันท์ ธาดาโกสียรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
131 นางสาว นลัทพร ใยเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
132 นางสาว ฐาปนี จาวรรณกาศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
133 นางสาว ชนิตา แก้วเก้ือมิตร์ เทคโนโลยีการบรรจุ(ภาคพิเศษ)
134 นาย สิรนนท์ ร่มร่ืนวาณิชกิจ เทคโนโลยีการบรรจุ(ภาคพิเศษ)
135 นางสาว พิมลพรรณ จรัสวิโรจน์ เทคโนโลยีการบรรจุ(ภาคพิเศษ)
136 นางสาว ศศิการต์ ชีวินวิภาส เทคโนโลยีการบรรจุ(ภาคพิเศษ)
137 นางสาว วรดา ดีพยุง เทคโนโลยีการบรรจุ(ภาคพิเศษ)
138 นาย พัดยศ ยี่หลั่นสุวรรณ เทคโนโลยีการบรรจุ(ภาคพิเศษ)
139 นาย ธนกฤต คํามีทอง เทคโนโลยีการบรรจุ(ภาคพิเศษ)
140 นางสาว ฐิตาพร ตัญศิริ เทคโนโลยีการบรรจุ(ภาคพิเศษ)
141 นางสาว วรันธร พิพัฒนาทรกุล เทคโนโลยีการบรรจุ(ภาคพิเศษ)
142 นางสาว ณัชชา เเสงสว่าง เทคโนโลยีการบรรจุ(ภาคพิเศษ)
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143 นางสาว ณัฐธิดา ชลอเดช เทคโนโลยีการบรรจุ(ภาคพิเศษ)
144 นางสาว จิตบุญญา ชมนิ่ม เทคโนโลยีชีวภาพ(ภาคพิเศษ)
145 นาย ธนบดี กลิ่นละออ เทคโนโลยีชีวภาพ(ภาคพิเศษ)
146 นางสาว ชัญญานุช น้อยดี เทคโนโลยีชีวภาพ(ภาคพิเศษ)
147 นาย สิรวิชญ์ แสงดาว เทคโนโลยีชีวภาพ(ภาคพิเศษ)
148 นางสาว สาวิตรี แตงกล่อม เทคโนโลยีชีวภาพ(ภาคพิเศษ)
149 นางสาว ธนาภรณ์ ชีวินสุขอําไพ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร(ภาคพิเศษ)
150 นางสาว ปวิชญา แสงเจริญตระกูล พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร(ภาคพิเศษ)
151 นาย วันเฉลิมสิริติ์ วงศ์ธรรมโชติ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร(ภาคพิเศษ)
152 นางสาว ธนัชชา สันติตรานนท์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร(ภาคพิเศษ)
153 นางสาว นารีรัตน์ มะลิลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
154 นางสาว รวิสรา บุญแต้ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
155 นาย ธนาคม มีนธนานันท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
156 นางสาว อัญชิสา ตันสุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
157 นางสาว มาลินี แก้วทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
158 นางสาว ศิรจิตต์ ธรรมรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
159 นางสาว ทยุตา ตงศิริกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
160 นางสาว ปราณปรียา ล้อดงบัง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
161 นางสาว ธมนวรรณ อึ้งประภากร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
162 นางสาว ฐิติลักษม์ สมบุญเจิญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
163 นางสาว สิริเพ็ญ ทัพกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
164 นาย ณภัทร โยธายุทธ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
165 นางสาว ธมลวรรณ พรหมช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
166 นางสาว อัญชิสา อิสิชัยกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
167 นางสาว พัชรรินทร์ ตั้งสุริยาไพศาล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
168 นาย กฤตนัย รัตนอังกูรวัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
169 นาย พลาธิป พรประสิทธิกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
170 นาย ธีรนันท์ เชาว์วัฒนกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
171 นางสาว สุธาทิพย์ ศิรินนท์ธนเวช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
172 นาย ธนกร เลาหศิลป์สมจิตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
173 นางสาว พัชมณ มีฤกษ์สม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
174 นางสาว พรรณวดี นรานรนันท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
175 นางสาว เบญญาภา วงศ์อรุณนิยม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
176 นาย ณัฐธัญ รัฐปาโล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
177 นางสาว พิมพ์วิภา อาชวรังสรรค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
178 นาย วรเดช ศิริรัตนบวร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
179 นาย ศุภกันต์ จิรฐิติพงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
180 นางสาว วริศรา รชตะพฤกษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
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181 นางสาว สุดาภัตร ถาวรเกรียงไกร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
182 นางสาว กุลธิดา กนกรัตนนุกูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
183 นางสาว พัชร ชูศักดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
184 นาย สมาวรรธน์ เตียอภิภคิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
185 นาย ภูมิภัทร ศุภเกียรติสุนทร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
186 นางสาว นัทธมน ทวีโชคสิริกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
187 นางสาว ชวิศา ฉุนกมล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
188 นางสาว ชนิดา แสงเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(ภาคพิเศษ)
189 นางสาว ภัทรานิษฐ์ เข็มพงษ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร(นานาชาติ)
190 นางสาว ชญาสิณี วัฒนโสภา นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร(นานาชาติ)
191 นางสาว ศศิวิมล มานะกิจ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร(นานาชาติ)
192 นางสาว อรญานี ปันนวล นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร(นานาชาติ)

คณะมนุษยศาสตร์
1 นางสาว บุณิกา หล่อเกรียงไกร วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
2 นางสาว บุญสิตา วงษ์สกุล 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 ทรงศิริกุลชัย วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
8 นางสาว วันวิสา เขตรดง วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
9 นางสาว กานติมา จรรย์โกมล วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
10 นาย หฤษฎ์ แสงไพโรจน์ วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
11 นางสาว เสาวลักษณ์ คงอร่ามกุล วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
12 นางสาว ธัญญภรณ์ สวัสดิ์ศรี วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
13 นางสาว เพ็ญนภา สุขโพรง วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
14 นางสาว ณัฐณิชา สุราฤทธิ์ วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
15 นางสาว มลิวัณณ์ ปัญญาปิง วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
16 นางสาว รวีโรจน์ คงสุวรรณ วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
17 นางสาว ชฎาวิชญ์ ไหมอุ้ม วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
18 นางสาว สราลักษณ์ ปรีชากูล วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
19 นางสาว ไอรดา พวงประดับ วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
20 นาย กฤติน ปานนวล วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
21 นางสาว วรรณกานต์ แก้วกัณฑ์ วรรณคดี(กลุ่มวรรณคดีไทย)
22 นางสาว ณิชุดา ยังมีสุข ภาษาไทย
23 นางสาว ศรุดา เจียระนันท์ ภาษาไทย
24 นางสาว ชัญญานุช วิริยะยุทมา ภาษาไทย
25 นางสาว วรนิษฐา ไหลมา ภาษาไทย
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26 นาย กรพัฒน์ โรจน์ธนานันต์ ภาษาไทย
27 นาย จักรภัทร ทรงพลนภจร ภาษาไทย
28 นางสาว ศุภญาดา มดิศร ภาษาไทย
29 นางสาว อนันตญา พรวิเชียรวงศ์ ภาษาอังกฤษ
30 นางสาว อรวรรณ ไชยภา ภาษาอังกฤษ
31 นาย สรวิชญ์ งามมีแสง ภาษาอังกฤษ
32 นางสาว มนพร คงสกุลวัฒนสุข ภาษาฝร่ังเศส
33 นางสาว พิชญาภัค ทุ่มโมง ภาษาฝร่ังเศส
34 นางสาว พัทธวรรณ อิสารพายุห์ ภาษาฝร่ังเศส
35 นางสาว มนพัทธ์ คงสกุลวัฒนสุข ภาษาฝร่ังเศส
36 นางสาว เกวลิน อนันต์รัตนกิจ ภาษาฝร่ังเศส
37 นาย ธํารงค์ฤทธิ์ สีทองทาบ ภาษาฝร่ังเศส
38 นางสาว อิสณากรณ์ รังสิพุฒิพงศ์ ภาษาเยอรมัน
39 นางสาว ภริตา เปรมสวัสดิ์ ภาษาเยอรมัน
40 นางสาว กลางใจ ภาตะนันท์ ภาษาเยอรมัน
41 นางสาว ชาลิสา บุญ-หลง ภาษาเยอรมัน
42 นางสาว จิดาภา รัตนอําพล ภาษาเยอรมัน
43 นาย สรรเสริญ เชิดบุญชาติ ภาษาเยอรมัน
44 นางสาว ศิริพร นิลภิรมย์ ภาษาเยอรมัน
45 นางสาว พรวนัช เจริญวงศ์ ภาษาเยอรมัน
46 นางสาว วริศรา พาทพุทธิพงศ์ ภาษาจีน
47 นางสาว บุณยา ศรีสุวรรณ ภาษาจีน
48 นางสาว ชนนิกานต์ พันธ์รอด ภาษาจีน
49 นางสาว กัลยรัตน์ ใจมั่น ภาษาจีน
50 นางสาว ฐานิดา ฉวีวงศ์ การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 1)
51 นาย ณัฐดนัย บุญงาม การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 1)
52 นางสาว อาทิตยา มาลัยพันธุ์ การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 1)
53 นาย ณัฐนันทน์ พงษ์สุทธิรักษ์ การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 1)
54 นางสาว สุภาวดี ชัชวาลชัยทรัพย์ การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 1)
55 นางสาว พรพรรณ เนียมน่วม การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 7)
56 นางสาว อรอนงค์ อาชานนท์ การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 7)
57 นางสาว ธัญชนก ฑีฆะสุข การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 7)
58 นางสาว อารียา มานะทัต การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 7)
59 นางสาว อภิชญา นวลทอง การท่องเที่ยว(เลอืกสอบPAT 7)
60 นางสาว สุชัญญา เลาหสุวรรณรัตน์ การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 7)
61 นางสาว สิรภัทร ชมเชย การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 7)
62 นางสาว กัลยารัตน์ สร้อยมณี การท่องเที่ยว(เลือกสอบPAT 7)
63 นางสาว นัทชา มัทยาท ภาษาตะวันออก(จีนธุรกิจ)ภาคพิเศษ
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64 นางสาว แพรพลอย บวรสมสฤษดิ์ ภาษาตะวันออก(จีนธุรกิจ)ภาคพิเศษ
65 นางสาว เครือวัลย์ เจริญไชย ภาษาตะวันออก(จีนธุรกิจ)ภาคพิเศษ
66 นางสาว อภิญญา คําหอม ภาษาตะวันออก(จีนธุรกิจ)ภาคพิเศษ
67 นางสาว เกศกนก วงษาภักดี ภาษาตะวันออก(จีนธุรกิจ)ภาคพิเศษ
68 นางสาว วริศรา แย้มปั้น ภาษาตะวันออก(จีนธุรกิจ)ภาคพิเศษ
69 นางสาว พิมพรรณ จั่นลา ภาษาตะวันออก(ญี่ปุ่นธุรกิจ)ภาคพิเศษ
70 นางสาว อธิกานต์ เอ่ียวเจริญ ภาษาตะวนัออก(ญี่ปุ่นธุรกิจ)ภาคพิเศษ
71 นาย กันตวัฒน์ ก้องวิญญู ภาษาตะวันออก(ญี่ปุ่นธุรกิจ)ภาคพิเศษ

คณะบริหารธุรกิจ
1 นางสาว วริศรา จําเริญ การเงิน(วิทย์-คณิต)
2 นางสาว กัลยนันท์ ปุสสวงษ์ การเงิน(วิทย์-คณิต)
3 นางสาว วานิสสา มานะทัต การเงิน(วิทย์-คณิต)
4 นาย สิทธิชาติ ทับศรีนวล การเงิน(วิทย์-คณิต)
5 นางสาว นพรัตน์ ฟักเถ่ือน การเงิน(วิทย์-คณิต)
6 นาย ณชพล บุญประคอง การเงิน(วิทย์-คณิต)
7 นางสาว สลิลทิพย์ มุกสกุลรัตน์ การเงิน(วิทย์-คณิต)
8 นาย จิรายุส ทองขุนวงศ์ การเงิน(วิทย์-คณิต)
9 นางสาว ณัฏฐธิดา อยู่เย็น การเงิน(วิทย์-คณิต)
10 นาย พิริยะ พิริปุญโญ การเงิน(วิทย์-คณิต)
11 นางสาว ธนินนุช ทาทอง การเงิน(วิทย์-คณิต)
12 นางสาว ปิยธิดา ประยงค์ การเงิน(วิทย์-คณิต)
13 นาย สรวิชญ์ ธรวงศ์ธวัช การเงิน(ศิลป์-คํานวณ)
14 นางสาว ศิริลักษณ์ วีระเมธีวงศ์ การเงิน(ศิลป์-คํานวณ)
15 นางสาว นภสร โลหกิจ การเงิน(ศิลป์-คํานวณ)
16 นางสาว ธัญจิรา โสวจันทร การเงิน(ศิลป์-คํานวณ)
17 นาย ฐิติธรรม รัตนโกศล การเงิน(ศิลป์-คํานวณ)
18 นางสาว ปุณราอร วิกยานนท์ การเงิน(ศิลป์-คํานวณ)
19 นางสาว ณัฐธิดา วงศ์สวัสดิ์ การเงิน(ศิลป์-คํานวณ)
20 นางสาว พาศิกา นิลสวย การเงิน(ศิลป์-คํานวณ)
21 นาย ศิรชัช ลีพิบูลย์สวัสดิ์ การเงิน(ศิลป์-คํานวณ)
22 นางสาว ชนากานต์ เกียรติพจน์ การเงิน(ศิลป์-คํานวณ)
23 นาย สรายุทธ วีรภัทรกุลบดี การเงิน(ศิลป์-คํานวณ)
24 นางสาว ปณิตา ชีวังกูล การเงิน(ศิลป์-คํานวณ)
25 นางสาว สุภาวดี โมราราช การเงิน(ศิลป์-คํานวณ)
26 นางสาว พิชญ์สินี กาลคลอด การเงิน(ศิลป์-คํานวณ)
27 นาย อินทัช วีระคณานนท์ การเงิน(ศิลป์-คํานวณ)
28 นางสาว จุฑาพร สิทธานุกูล การเงิน(ศลิป์-คํานวณ)
29 นาย กฤษณพงศ์ สงวนปรางค์ การเงิน(ศิลป์-คํานวณ)
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30 นางสาว กัญชนินทร์ สุขนิยม การเงิน(ศิลป์-คํานวณ)
31 นาย ปณิธาน จงประสพลาภ การเงิน(ศิลป์-คํานวณ)
32 นางสาว ชลรดา จันทพงษ์พิวัฒน์ การเงิน(ศิลป์-คํานวณ)
33 นางสาว สาธิดา อุณหภิรมย์ การจัดการ(วิทย์-คณิต)
34 นางสาว ฑิตยา มุ่งสุจริตการ การจัดการ(วิทย์-คณิต)
35 นางสาว สุกฤตา อังกูรมหาสุข การจัดการ(วิทย์-คณิต)
36 นางสาว ณัฏฐพิชา ฐิติพงษ์วรภัทร การจัดการ(วิทย์-คณิต)
37 นางสาว นุชวดี บุณยาคุมานนท์ การจัดการ(วิทย์-คณิต)
38 นางสาว จินดามณี เรืองขจิตร การจัดการ(วิทย์-คณิต)
39 นางสาว สุภฤกษ์ เลาหะวรุตม์ชัย การจัดการ(วิทย์-คณิต)
40 นางสาว ภาวินี นุชปาน การจัดการ(ศิลป์-คํานวณ)
41 นางสาว พิมพ์อุมา เศวตนันทน์ การจัดการ(ศิลป์-คํานวณ)
42 นาย ภูริ ชูเศรษฐการ การจัดการ(ศิลป์-คํานวณ)
43 นาย ปิยวัฒน์ ปิยวัชรวิจิตร การจัดการ(ศิลป์-คํานวณ)
44 นางสาว ชัญญา เพชรสุภา การจัดการ(ศิลป์-คํานวณ)
45 นางสาว เมธาวี ลีเรืองสกุล การจัดการ(ศิลป์-คํานวณ)
46 นางสาว ปภาวดี ไทรฟัก การจัดการ(ศิลป์-คํานวณ)
47 นางสาว แพรวา พึ่งทวี การจัดการ(ศิลป์-คํานวณ)
48 นาย พัสสน ดิสราพร การจัดการ(ศิลป์-คํานวณ)
49 นางสาว ศุภิสรา ศรีอุทารวงศ์ การจัดการ(ศิลป์-คํานวณ)
50 นางสาว กนกวรรณ เฟื่องฟูชัชวาล การจัดการ(ศิลป์-คํานวณ)
51 นางสาว จิตพิสุทธิ รุจิโรจน์วงศ์ การจัดการ(ศิลป์-คํานวณ)
52 นางสาว ณิรชาร์ แสนมุข การจัดการ(ศิลป์-คํานวณ)
53 นาย ชลิต เนตยวิจิตร์ การจัดการ(ศิลป์-คํานวณ)
54 นางสาว พัชรสุทธ์ แป๊ะเส้ง การจัดการ(ศิลป์-คํานวณ)
55 นางสาว ภิญญาพัชญ์ ล้ําภักดี การจัดการ(ศิลป์-คํานวณ)
56 นางสาว จิดาภา เอ่ียมสมบูรณ์สุข การจัดการ(ศิลป์-คํานวณ)
57 นาย ทักษ์ดนัย ตั้งสีทอง การจัดการ(ศิลป์-คํานวณ)
58 นางสาว ฐิติกานต์ ธิน่าน การจัดการ(ศิลป์-คํานวณ)
59 นางสาว สุทธิดา โพธิพฤกษ์ การจัดการการผลิต(วิทย์-คณิต)
60 นาย วชิรวิทย์ จอมอินตา การจัดการการผลิต(วิทย์-คณิต)
61 นางสาว ชมพูนุท เจียมเจริญ การจัดการการผลิต(วิทย์-คณิต)
62 นางสาว จนัญญา เบ็ญญาสาร การจัดการการผลิต(วิทย์-คณิต)
63 นางสาว ธมลวรรณ ศิริเลิศวรกุล การจัดการการผลิต(วิทย์-คณิต)
64 นางสาว จิดาภา เมืองพูล การจัดการการผลิต(วิทย์-คณิต)
65 นางสาว นัทธ์ชนก กิจสวัสดิ์ การจัดการการผลิต(ศิลป์-คํานวณ)
66 นางสาว สุธิดา แก้วกอง การจัดการการผลิต(ศิลป์-คํานวณ)
67 นางสาว ธันยธรณ์ โล่ห์สถาพรพิพิธ การจัดการการผลิต(ศิลป์-คํานวณ)
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68 นางสาว ภุชนา พันธุ์ช่ืน การจัดการการผลิต(ศิลป์-คํานวณ)
69 นาย อธินัท พรธัญมงคล การจัดการการผลิต(ศิลป์-คํานวณ)
70 นางสาว ศิรดา รักวีรธรรม การจัดการการผลิต(ศิลป์-คํานวณ)
71 นางสาว นันทนัท เอ็มเอ็ม การตลาด(วิทย์-คณิต)
72 นางสาว พิมพ์ชนก ไพศาลกิจรุ่งเรือง การตลาด(วิทย์-คณิต)
73 นางสาว อนัญญา ชลายนนาวิน การตลาด(วิทย์-คณิต)
74 นางสาว จุรีรัตน์ แซ่ตั้ง การตลาด(วิทย์-คณิต)
75 นางสาว ณัฐธิดา เบ้าสิงห์สวย การตลาด(วิทย์-คณิต)
76 นางสาว วรัญญา อ่ิมเปรมบุญศักดิ์ การตลาด(วิทย์-คณิต)
77 นางสาว กชพร วรเมธพาสุข การตลาด(ศิลป์-คํานวณ)
78 นางสาว พัทธมน เอ่ียมมีชัย การตลาด(ศิลป์-คํานวณ)
79 นางสาว ศิริพักตร์ ศิริเจริญ การตลาด(ศิลป์-คํานวณ)
80 นางสาว สิริยาภา พัฒนาภรณ์ การตลาด(ศิลป์-คํานวณ)
81 นางสาว สุพิชชา จันทร์สอง การตลาด(ศิลป์-คํานวณ)
82 นาย ศศิน อ่ิมลา การตลาด(ศิลป์-คํานวณ)
83 นาย ธาวิต พันธุมณี การตลาด(ศิลป์-คํานวณ)
84 นาย จิรายุ ขาวทอง การตลาด(ศิลป์-คํานวณ)
85 นางสาว ธนภรณ์ ศรีชัยนนท์ การตลาด(ศิลป์-คํานวณ)
86 นางสาว นภินภา ไพรลิน การตลาด(ศิลป์-คํานวณ)
87 นางสาว รุ่งเรือง ปิ่นทอง การตลาด(ศิลป์-คํานวณ)
88 นาย ทองฉัตร ร่มฉัตรทอง การตลาด(ศิลป์-คํานวณ)
89 นางสาว นรีนาถ บุญวนิชยาเลิศ การตลาด(ศิลป์-คํานวณ)
90 นาย สรท ไทยรัฐเสถียร การตลาด(ศิลป์-คํานวณ)
91 นางสาว ปภาวรินท์ ประพันธมิตร การตลาด(ศิลป์-คํานวณ)
92 นาย ธนพัฒน์ กิจเจริญ การตลาด(ศิลป์-คํานวณ)
93 นาย ชยพัทธ์ แสแสงสีรุ้ง บัญชี(วิทย์-คณิต)
94 นางสาว พิรญาณ์ เฉลยชนม์ บัญชี(วิทย์-คณิต)
95 นางสาว ภัทรนันท์ ลลิตอนันต์พงศ์ บัญชี(วิทย์-คณิต)
96 นางสาว ณิชารีย์ สระอุบล บัญชี(วิทย์-คณิต)
97 นางสาว บุญปวีณ จิตตั้งบุญญา บัญชี(วิทย์-คณิต)
98 นางสาว ฑุลิกา อรัญสวรรค์ บัญชี(วิทย์-คณิต)
99 นางสาว คัทลียา ฉวีงาม บัญชี(วิทย์-คณิต)
100 นาย นภัทร วงศ์ลิมปิยะรัตน์ บัญชี(วิทย์-คณิต)
101 นางสาว ศิรภัสสร ศรีวิชัย บัญชี(วิทย์-คณิต)
102 นางสาว พัชราภา ทองสุข บัญชี(วิทย์-คณิต)
103 นาย ชนสรณ์ โขอนันต์ บัญชี(วิทย์-คณิต)
104 นางสาว ภาสภร ภควัตไกรฤทธิ์ บัญชี(วิทย์-คณิต)
105 นางสาว หทัยภัทร นิติวิภาต บัญชี(วิทย์-คณิต)
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106 นางสาว ลัลน์ลลิต หาญโกธา บัญชี(วิทย์-คณิต)
107 นาย ภวัต ผกายมาศกุล บัญชี(ศิลป์-คํานวณ)
108 นางสาว ปานสวรรค์ ทองเขียว บัญชี(ศิลป์-คํานวณ)
109 นางสาว อิศวรา นวลแพ่ง บัญชี(ศิลป์-คํานวณ)
110 นางสาว ลักษมี โชคตาม บัญชี(ศิลป์-คํานวณ)
111 นางสาว ธนกกาญจน์ ธนไพศาลกิจ บัญชี(ศิลป์-คํานวณ)
112 นางสาว สุพิชฌาย์ สิริจรัสวรรณ บัญชี(ศิลป์-คาํนวณ)
113 นางสาว สุภารัตน์ สมุทรลอยวน บัญชี(ศิลป์-คํานวณ)
114 นาย ศุภวิชญ์ ทิพย์กาญจนรัตน์ บัญชี(ศิลป์-คํานวณ)
115 นางสาว อภิชญา อัมพะเศวต บัญชี(ศิลป์-คํานวณ)
116 นาย สุกฤต คันธพสุนธรา บัญชี(ศิลป์-คํานวณ)
117 นางสาว ณัฐณิชา ภัครกาญจน์กุล บัญชี(ศิลป์-คํานวณ)
118 นางสาว สุพิชญา ไทยจินดา บัญชี(ศิลป์-คํานวณ)
119 นางสาว กันติชา สุพรรณกูล บัญชี(ศิลป์-คํานวณ)
120 นางสาว ธนพร ศรีสถาพร บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
121 นางสาว ชนากานต์ อาจนะ บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
122 นางสาว กรทรัพย์ ภูฆัง บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
123 นางสาว มนต์มนัส รัตนวุฒิกร บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
124 นางสาว เพียงเพชร ศรียาภัย บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
125 นาย เมธิชัย วรภัทรชัย บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
126 นางสาว ชยานันท์ บุญเจริญผล บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
127 นางสาว พิชญา ไชยานนท์ บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
128 นางสาว กชมน รู้ปิติวิริยะ บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
129 นางสาว ณิชกานต์ แพนไธสง บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
130 นางสาว วณิฐา สาระ บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
131 นาย อภิสิทธิ์ เทียมพันธ์พงศ์ บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
132 นางสาว ธมลวรรณ พิมงา บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
133 นางสาว จิดาภา เนาสราญวงศ์ บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
134 นางสาว นันท์มนัส คุ้มสวัสดิ์ บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
135 นาย เอกพล ตรีมั่นคง บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
136 นางสาว สิริภัทร์ สุทธิภาค บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
137 นางสาว อักษราภัค อักษรวรนารถ บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
138 นางสาว เมธิณี ศฤงคาร บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
139 นางสาว จิดาภา พราวพันธุ์ บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
140 นาย จิรวิทย์ บุญถาวร บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
141 นางสาว สุภัสสรา ศรีจันทร์กาศ บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
142 นางสาว ภวินทิพย์ วิภาวิน บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
143 นาย พชรินทร์ อยู่พล บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
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144 นางสาว ภัทราภรณ์ เรืองจาบ บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
145 นางสาว วรดา เพ็งสง บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
146 นางสาว สุพิชฌาย์ เพ็ญเขียว บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
147 นางสาว บุญสิตา ดาราสุริยงค์ บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
148 นางสาว ศยามล พลแสน บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
149 นางสาว รัตติกาล ศรีไพบูลย์ผลิน บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
150 นางสาว รัญชิดา กิตติวินิชนันท์ บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
151 นางสาว ภาวรีย์ เทพอํานวยสุข บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
152 นางสาว สุนิษา ปานกลาง บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
153 นางสาว ศศิชา คงกิจเจริญชัย บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
154 นางสาว จิรัชญา เนตินานนท์ บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
155 นาย อรรณพ เจริญสวัสดิ์ บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
156 นางสาว พัชรา บุญญานุภาพกุล บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
157 นางสาว ปพิชญา ประกอบการ บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
158 นาย ภาณุวัฒน โกศลอินทรีย์ บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
159 นาย เฟื่องรพี ชัยวีรจิต บัญชี(ภาคพิเศษ) (วิทย์-คณิต)
160 นาย ณัฐพล ตั้งจิตเพิ่มความดี บัญชี(ภาคพิเศษ)  (ศิลป-์คํานวณ)
161 นางสาว ศรัญญา เชยกีวงศ์ บัญชี(ภาคพิเศษ)  (ศิลป์-คํานวณ)
162 นางสาว มณฑารพ เอ่งฉ้วน บัญชี(ภาคพิเศษ)  (ศิลป์-คํานวณ)
163 นางสาว สุดาพร หาญณรงค์ บัญชี(ภาคพิเศษ)  (ศิลป์-คํานวณ)
164 นางสาว ญาณิศา โอฬาริกเดช บัญชี(ภาคพิเศษ)  (ศิลป์-คํานวณ)
165 นาย กมลวิทย์ เยี่ยมสมบัติ บัญชี(ภาคพิเศษ)  (ศิลป์-คํานวณ)
166 นาย โอห์ม ยาเลส บัญชี(ภาคพิเศษ)  (ศิลป์-คํานวณ)
167 นางสาว เบญจวรรณ กาลสังข์ บัญชี(ภาคพิเศษ)  (ศิลป์-คํานวณ)
168 นาย คณบดี อาษาสุข บัญชี(ภาคพิเศษ)  (ศิลป์-คํานวณ)
169 นาย อริย ทองมาก บัญชี(ภาคพิเศษ)  (ศิลป์-คํานวณ)
170 นาย ฐานวัฒน์ สุขุมวาท บัญชี(ภาคพิเศษ)  (ศิลป์-คํานวณ)
171 นางสาว สิริมนต์ มีทรัพย์ บัญชี(ภาคพิเศษ)  (ศิลป์-คํานวณ)
172 นางสาว รักษิณา ใหม่พระเนตร บัญชี(ภาคพิเศษ)  (ศิลป์-คํานวณ)
173 นางสาว บุณยนุช ซีมาการ บัญชี(ภาคพิเศษ)  (ศิลป์-คํานวณ)
174 นางสาว ธัญญศิริ ศรีธัญญา บัญชี(ภาคพิเศษ)  (ศิลป์-คํานวณ)
175 นางสาว ธัญชนก เอ่ียมสอาด บัญชี(ภาคพิเศษ)  (ศิลป์-คํานวณ)
176 นาย ธนวิชญ์ ลีลาสถาพรชัย บัญชี(ภาคพิเศษ)  (ศิลป์-คํานวณ)
177 นาย สิรวิชญ์ สังกิตติวรรณ บัญชี(ภาคพิเศษ)  (ศิลป์-คํานวณ)
178 นางสาว จิตต์เพชร รุธิระกุล บัญชี(ภาคพิเศษ)  (ศิลป์-คํานวณ)
179 นางสาว ศศิอรุณ ศิริสีรัสสะ บัญชี(ภาคพิเศษ)  (ศิลป์-คํานวณ)
180 นางสาว ศิวพลอย เจริญกิตติภัทร บัญชี(ภาคพิเศษ)  (ศิลป์-คํานวณ)
181 นางสาว ฉัตรร์เกล้า สุขสันติบรรยง บัญชี(ภาคพิเศษ)  (ศิลป์-คํานวณ)
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182 นางสาว พรรณธิภา ทองหมัน บัญชี(ภาคพิเศษ)  (ศิลป์-คํานวณ)
183 นางสาว ธัญลักษณ์ ศิริอนันต์มณี บัญชี(ภาคพิเศษ)  (ศิลป์-คํานวณ)

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
1 นางสาว ชนานาถ ไชยมงคลกิจ เทคนิคการสัตวแพทย์
2 นางสาว ณัชชา ศรีรัตนสมบุญ เทคนิคการสัตวแพทย์
3 นางสาว วิลันดา ณ นคร เทคนิคการสัตวแพทย์
4 นางสาว พัชริดา ลี้ไพโรจน์กุล เทคนิคการสัตวแพทย์
5 นางสาว พนิตพรรณ เอี่ยมนนท์ เทคนิคการสัตวแพทย์
6 นางสาว สิรินทรา อุดมกิจโกศล เทคนิคการสัตวแพทย์
7 นางสาว มุกเรขา อาสน์สิริ เทคนิคการสัตวแพทย์
8 นาย บัณฑิต ถาคํามี เทคนิคการสัตวแพทย์
9 นางสาว อธิษฐา มาศภากร การพยาบาลสัตว์
10 นางสาว ปณัชฎา จินาวา การพยาบาลสัตว์
11 นาย นันทนาฎ นันเขียว การพยาบาลสัตว์
12 นางสาว ธิดารัตน์ จุลเกตุ การพยาบาลสัตว์
13 นางสาว ภรภัทร ปัญญากร การพยาบาลสัตว์
14 นาย วราพงษ์ งามกนก การพยาบาลสัตว์
15 นางสาว ไลก้ิน ทัน การพยาบาลสัตว์
16 นางสาว สุภชา ศรีสมัคร การพยาบาลสัตว์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1 นางสาว สิชาสินี มงคลกิจงาม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
2 นางสาว นทพร ไอน้ําทิพย์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
3 นาย ชนาธิป ปานอาภรณ์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
4 นาย ศิรภพ หงสกุล หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
5 นาย กษิดิศ ลาภเลิศสุข หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
6 นาย อริย์ธัช รุ้งสุธีวรรณ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
7 นาย ธัญพิสิษฐ์ ธัญพิทยากุล หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
8 นางสาว พิจิตรา สุภาผล หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
9 นางสาว ฟอยช มีเพียร หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
10 นางสาว มธุชา กันภัย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
11 นาย ภูริณัฐ ทองธนะเศรษฐ์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
12 นางสาว ชญตา ลีวงศ์เจริญ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
13 นางสาว จิตสุภา เช่ือมชัยตระกูล หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
14 นางสาว กานต์ธิดา วีระสัย หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
15 นาย เตชินท์ เตชพลกุล หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
16 นางสาว ณัชชพร จินดามพร หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
17 นางสาว อรปรียา บุรงค์ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
18 นางสาว ศุภากร กิตติรักษ์ตระกูล หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
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19 นางสาว บุญสิตา ทองสม หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
20 นางสาว พิมพ์ชนก พิศาลพัฒนกุล หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
21 นาย พาทิศ เจนกิตติวงศ์ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
22 นาย ธนัช เลิศสุทธิผล หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
23 นาย สิรภพ สุปรีดากุล หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
24 นาย สุทธิพัฒน์ สุทธิพล หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
25 นาย รชต วงศ์ปู่บัว หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สถาปัตยกรรม)
26 นางสาว ชญานิษฐ์ เชียงทอง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สถาปัตยกรรม)
27 นางสาว สิรินทร์ เจียมพิรุฬห์กิจ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สถาปัตยกรรม)
28 นาย พันธวัธน์ ตรีภพนาถ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สถาปัตยกรรม)
29 นาย ชาตรี สุรักษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สถาปัตยกรรม)
30 นาย กิตติภณ โสรัตนชัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สถาปัตยกรรม)
31 นางสาว วริศรา สันตโยดม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สถาปัตยกรรม)
32 นางสาว ศุภิสรา นิลกษาปน์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สถาปัตยกรรม)

คณะส่ิงแวดล้อม
1 นางสาว เมยาวี ลอยลาวัลย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2 นางสาว ณิชา ลายรัศมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 นางสาว จุฑารัตน์ จูชากะสิก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4 นาย อนินทัต เกรียงสิทธิกร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5 นางสาว วริศรา ระตะเจริญ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6 นางสาว ไอริณ เตชาภิรมณ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
7 นางสาว ญาณิศา ทรัพย์สิน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
8 นางสาว ภัทรียา คันช่ังทอง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
9 นางสาว ชนากานต์ คชศิริพงศ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
10 นาย อภิสิทธิ์ พวงมาลัย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
11 นาย กฤตพัฒน์ แก่นประธูป วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
12 นางสาว กัลย์สุดา เติมพรเลิศ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
13 นางสาว ณรัญรัตน์ เมธีวัชรพัฒน์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
14 นางสาว ออมดาว สุธรรมมาจารย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
15 นางสาว กาญจนรินทร์ มหาวี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
16 นางสาว กัลยรักษ์ อุ่นอุรา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
17 นาย นพรุจ จิตร์เพิ่ม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
18 นาย บุริศร์ บุญเลิศ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
19 นางสาว เบญญา กะเต็บหมัด วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
20 นางสาว สุธิดา ตระกูลวัฒนะกุล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
21 นาย บัญญพนต์ เชาวน์ไวย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
22 นางสาว จันทร์ทิพย์ หวังผล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
23 นางสาว ณัฐวิภา เสือป่า วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
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24 นางสาว นราพร โสมนัส วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
25 นางสาว นปภัช ธรรมบํารุง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
26 นาย วรัท พันธุ์พิศุทธิ์ชัย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
27 นางสาว วนิษา ไพโรจน์อมรชัย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
28 นางสาว อภิลัดดา พัฒนาธีรเดช วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
29 นางสาว นพวรรณ ล้อมวงษ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
30 นางสาว สิริมนต์ ฉันทกุลวณิช วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
31 นางสาว อภิชญา ศาสนจรรยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
32 นางสาว จิราภา จันทมุณี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
33 นางสาว ศิริพร ปันทะรส วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาเขตกําแพงแสน
คณะเกษตร กําแพงแสน

1 นาย ฐิติพงศ์ ทองอ่อน เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
2 นาย พงศกร ดีอินทร์ เคร่ืองจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
3 นาย นิติ เฉิดไธสง เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
4 นางสาว ฐิติมา ลีลาพีรพงศ์ เคร่ืองจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
5 นาย กรชนะ มีสมศักดิ์ เคร่ืองจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
6 นางสาว ณัฐธิดา ช่ืนอารมณ์ สัตวศาสตร์
7 นาย เฉลิมพันธ์ ตันทะรา สัตวศาสตร์
8 นางสาว ทิพย์สภา เจริญกุล สัตวศาสตร์
9 นางสาว ชญานิศ ศรุตินันท์ สัตวศาสตร์
10 นางสาว เปี่ยมสุข ฉลาดพันธ์ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
11 นางสาว นพรัตน์ เลิศวิลาศานนท์ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
12 นางสาว พุทธรักษา บริสุทธิ์ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
13 นาย ศิวกร ศรีโพธ์ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
14 นางสาว ศิริวรรณ ศุภศรี เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
15 นางสาว จันทิมา ช่างการ เกษตรศาสตร์
16 นางสาว ณัฐสุภา แกล้วกล้า เกษตรศาสตร์
17 นางสาว วรรธนันทน์ เทียมเพชร เกษตรศาสตร์
18 นาย สุริยา ประเสริฐ เกษตรศาสตร์
19 นาย ศรวิษฐ์ ศรียาเทพ เกษตรศาสตร์
20 นางสาว เกษวรา สุขเกิด เกษตรศาสตร์
21 นางสาว กาญจนารัตน์ ศรีมูล เกษตรศาสตร์
22 นางสาว ศุภวรรณ อรุณศรีมรกต เกษตรศาสตร์
23 นางสาว นวินดา สมสวัสดิ์ เกษตรศาสตร์
24 นาย รุ่งภพ วีระนะ เกษตรศาสตร์
25 นาย ปัณณวัฒน์ เพ็ชรทอง เกษตรศาสตร์
26 นางสาว กชนันทํ นิรัติศัยโสภิญ เกษตรศาสตร์
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน

1 นาย ปรเมศวร์ มีเพียร วิศวกรรมเคร่ืองกล
2 นาย ภูมิภัทร มานิตย์โชติพิสิฐ วิศวกรรมเคร่ืองกล
3 นาย เกียรติศักดิ์ 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 เกตุแก้ว วิศวกรรมโยธา
9 นาย อัษฎายุธ ทองมาก วิศวกรรมโยธา
10 นาย ชนนันท์ ประเทืองสุข วิศวกรรมโยธา
11 นาย กฤษภา จิตรใจเย็น วิศวกรรมโยธา
12 นาย ชานน พลชัย วิศวกรรมโยธา
13 นาย ณัทธพงศ์ อ่อนศรี วิศวกรรมโยธา
14 นาย นพวิชญ์ พูลสมบัติ วิศวกรรมโยธา
15 นาย ธนากร สะอาดเอี่ยม วิศวกรรมโยธา
16 นาย กายสิทธิ์ กลั่นไพรี วิศวกรรมโยธา
17 นาย ศุภชัย พันธมาศ วิศวกรรมโยธา
18 นาย กิตติพิชญ์ ปัทมะลางคุล วิศวกรรมโยธา
19 นาย ศุภกานต์ เหลืองรังษี วิศวกรรมโยธา
20 นาย ณัชพล พิเนตรสุขใส วิศวกรรมโยธา
21 นางสาว ณัฐชา อัครคณะเดช วิศวกรรมการอาหาร
22 นางสาว เกษราภรณ์ สุภาผล วิศวกรรมการอาหาร
23 นาย ชวกร คําด้วง วิศวกรรมการอาหาร
24 นางสาว ขวัญเกล้า ใบบัว วิศวกรรมการอาหาร
25 นางสาว พัชราวรรณ ฤกษ์ชัยมงคล วิศวกรรมการอาหาร
26 นางสาว ธัญวรา หงสกุล วิศวกรรมการอาหาร
27 นางสาว อ้อมแก้ว อินทรภักดี วิศวกรรมการอาหาร
28 นางสาว ธนิภา วงศ์วาฤทธิ์ วิศวกรรมการอาหาร
29 นางสาว ลักษิกา สุขสมแดน วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
30 นางสาว สุวรรษา พุ่มดวง วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
31 นางสาว นวินตา สรรเสริญ วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
32 นางสาว กมลชนก สายศร วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
33 นางสาว ปวันรัตน์ โชคชัยมาดล วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
34 นาย รชานนท์ เรืองกิจไพศาล วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
35 นางสาว พรพิมล นพรัตน์นิติพงศ์ วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
36 นางสาว ณิชมน วุฒิฒา วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
37 นางสาว วิศัลยา เกียรติคุณรัตน์ วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
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38 นางสาว ศิตา พูลสุข วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
39 นางสาว สิรินภา คะเณนอก วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
40 นางสาว ฐิติรัตน์ จันทรภักดี วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
41 นาย รัฐศาสตร์ ทับแสง วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
42 นาย ธีรนันท์ ถึงศรี วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
43 นาย ปองณภัทร นิเวศน์ วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
44 นางสาว อันดามัน ปานแก้ว วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
45 นาย ธนต วสุนธรารัตน์ วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
46 นางสาว วิลาสินี สัตย์ปิยะธรรม วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
47 นางสาว จิดาภา บูรณะจันทร์ วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
48 นางสาว จารุกัญญ์ จันตา วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
49 นาย กฤตณัฐ ทองบุตร วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
50 นาย ติสรณ์ ยิ้มปุย วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
51 นางสาว ปณัชพร องอาจ วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
52 นาย ณัฐชนันท์ ชวภัทรโสภณ วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
53 นางสาว สุพิชชา ธีระโรจนพงษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
54 นาย พลกฤต จุฬานุตรกุล วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
55 นางสาว สุชีรา ทองสุก วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
56 นาย วิริยะธัช ฉันทะ วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
57 นาย กิตติธัช วิรุฬห์สุนทรกุล วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
58 นางสาว สุภัสสรา แก้วเจริญสีทอง วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
59 นาย เปรมเกียรติ พันตาวงษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
60 นางสาว ชนิกานต์ อินทรไพโรจน์ วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
61 นาย ศักดิ์ดา โตใหญ่ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
62 นาย เอกณัฐ ภูมิฐานนท์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
63 นางสาว สมฤดี ผลเจริญ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
64 นาย ธนกฤต หฤหรรษพงศ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
65 นาย พีรัฐนนท์ เนตรยัง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
66 นางสาว ไพรินทร์ สุขสมบัติ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
67 นาย กนต์ธร แก้วอร่าม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
68 นาย ภานุวัฒน์ ขอดอนุ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
69 นาย คงเดช อัญญมณีรัช วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
70 นางสาว ชุติมน เขมะพันธุ์มนัส วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
71 นาย ศุภณัฐ ทัศนศรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1 นาย ธนสาร พาพินิจ เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
2 นางสาว ธันว์ชนก เชียร์ศิริกุล ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
3 นาย จักรกฤษณ์ บุญมาก ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
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4 นาย ณัฐนนท์ ภู่ตระกูล ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
5 นาย อัษฎางค์ สีสม ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
6 นางสาว พิสชา ธีระกุล คณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
7 นาย รณกร ผดุงประเสริฐ คณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
8 นางสาว เทพรัตน์ เปร้ียงกระโทก คณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
9 นางสาว อารยา เอ่ียมละออ วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
10 นาย พงศกร ไกรวงศ์ วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
11 นางสาว ชนัญชิดา รักบํารุง วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1 นาย ภาสชัย แก้วสนธิ ภาษาอังกฤษ
2 นางสาว กัญญาวีร์ ศรีคงแก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์
3 นาย วิศรุต มหาแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ
4 นางสาว อินทิรา เจนจบเขต เคมี
5 นางสาว ชิดชนก ชูแสง เคมี
6 นาย อภิวิชญ์ บวรธรรมรัตน์ จุลชีววิทยา
7 นางสาว ธัญมน เทือกแถว การตลาด
8 นางสาว วีร์สุดา รับสิริ การตลาด (ภาคพิเศษ)
9 นางสาว พนิตตา ธเนศนพคุณ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
10 นางสาว นพเนตร รักษาพันธุ์ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
11 นางสาว อรวรรณ เนตรทิพย์ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
12 นางสาว ปาริชาติ ศรีสุพรรณ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
13 นางสาว เจติยา เกียรติแสงทอง การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
14 นางสาว พรรษมน เพิ่มแสงสถิตสุข การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
15 นางสาว ปวีณา ประสมบุญ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
16 นางสาว ประอรรัตน์ พูลสวัสดิ์ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
17 นาย ชลกร ดีขํา การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
18 นางสาว ธัญญรัตน์ จันทนกูล การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
19 นางสาว ปภาวรินท์ ทองแท่ง การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
20 นางสาว นภัสพร สุวรรณเก การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
21 นาย ณัฐกร บัวนุ้ย การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
22 นางสาว ณัฐธิดา จันทร์เพ็ญ การท่องเที่ยว
23 นางสาว ปุณยาพร เกษคํา การท่องเที่ยว
24 นางสาว รุ้งพราว เอกสกุล การท่องเที่ยว
25 นางสาว ณิชกมล ทรัพย์อดุลชัย การท่องเที่ยว
26 นางสาว เกศณัฏฐา ช้างทอง การท่องเที่ยว
27 นางสาว จิตรดา เพชรจิตต์ ภาษาตะวันออก
28 นางสาว วรางคณา ขวัญเรือน ภาษาตะวันออก
29 นางสาว สบันงา วิจิตรฉายานนท์ ภาษาตะวันออก
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30 นางสาว พัชราภรณ์ ชูเกษร ภาษาตะวันออก
31 นางสาว จุฑามาส เยี่ยงพฤกษาวัลย์ ภาษาตะวันออก
32 นางสาว ศรุดา มูลวงษ์ ภาษาตะวันออก

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
1 นาย กวินท์ อ่อนสอาด วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
2 นาย รณภูมิ กาวีวน วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
3 นาย พงศกร นิลจันทร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
4 นางสาว อภิชญา สอนวงค์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
5 นาย วุฒิพงศ์ เนียมแนม วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย (ภาคพิเศษ)

วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิทยาการจัดการ

1 นางสาว ชิดชนก สมถวิล การจัดการ (วิทย์-คณิต)
2 นางสาว อนุกธิดา สุภัคดํารงกุล การจัดการ (วิทย์-คณิต)
3 นางสาว ภัทราพร ศรีทองดี การจัดการ (วิทย์-คณิต)
4 นางสาว นันทนัช ดรุณพงศ์ การจัดการ (วิทย์-คณิต)
5 นางสาว นัจญวา มานะบุตร การจัดการ (วิทย์-คณิต)
6 นางสาว วริษฐา โชควัฒนาไพศาล การจัดการ (วิทย์-คณิต)
7 นางสาว อนัญญา อัครนันททรัพย์ การจัดการ (วิทย์-คณิต)
8 นางสาว พิมพ์ชนก วิจิตรขจี การจัดการ (วิทย์-คณิต)
9 นาย ชัยณรงค์ ชุติรัตนา การจัดการ (วิทย์-คณิต)
10 นางสาว กรรณิการ์ รัตนมณีวิศิษฐ์ การจัดการ (วิทย์-คณิต)
11 นางสาว กัญญารัตน์ วงษ์เงิน การจัดการ (วิทย์-คณิต)
12 นาย วันเฉลิม จิรากร การจัดการ (วิทย์-คณิต)
13 นางสาว วิภาศิริ ปราบวิชิต การจัดการ (วิทย์-คณิต)
14 นาย ณัฐพงศ์ โคจรานนท์ การจัดการ (วิทย์-คณิต)
15 นางสาว ศรกนก กลั่นสอน การจัดการ (วิทย์-คณิต)
16 นาย อํานาจ สกุลรืองโรจน์ การจัดการ (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
17 นาย บวรลักษณ์ แซ่โค้ว การจัดการ (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
18 นางสาว จิรัฌญา ตันติดลธเนศ การจัดการ (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
19 นาย จุลดิศ เตชะชลประเสริฐ การจัดการ (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
20 นางสาว ชุติมา เลิศรัศมีวงศ์ การจัดการ (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
21 นางสาว ธีราพร จิตต์อุทัศน์ การจัดการ (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
22 นางสาว กฤษณา มีนาภา การจัดการ (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
23 นางสาว ปาลิดา เจริญกุลธร การจัดการ (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
24 นางสาว กุลสตรี แก้วไสย การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิทย์-คณิต)
25 นางสาว อารียา เอ่ียมสอาด การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิทย์-คณิต)
26 นางสาว กุลธิดา เขียดแก้ว การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิทย์-คณิต)
27 นางสาว สุนิษา อินทา การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิทย์-คณิต)
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28 นางสาว ชญานุตน์ เอ่ียมลาภะ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิทย์-คณิต)
29 นางสาว จุฑามาศ วรธนบูรณ์ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิทย์-คณิต)
30 นางสาว อาทิมา ชาโนภาษ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิทย์-คณิต)
31 นางสาว หทัยชนก สําราญมาก การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิทย์-คณิต)
32 นางสาว พิชชาอร สีลาทอง การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิทย์-คณิต)
33 นาย เจริญศักดิ์ ริมดุสิต การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิทย์-คณิต)
34 นางสาว พัชรีย์ แพรเขียว การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (วิทย์-คณิต)
35 นางสาว กนกพร กัณฑะพงศ์ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
36 นางสาว ขจีจิต แสงศรี การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
37 นางสาว วิภาดา จันทรัตน์ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
38 นางสาว กมลชนก เหลืองอานันทกุล การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
39 นางสาว สุธีรา เรืองศรี การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
40 นางสาว กนกพร ร่มเย็น การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
41 นางสาว พัชริดา แซ่ลิ้ม การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
42 นางสาว ภัทรวรรณ ภักดีราช การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
43 นางสาว นิรมล กังทวี การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
44 นาย สุภมิตร พงศ์พิพัฒน์ การตลาด (วิทย์-คณิต)
45 นางสาว ศุภิสรา ธิแสง การตลาด (วิทย์-คณิต)
46 นางสาว รุ่งทิพย์ แก้วปัญญากุล การตลาด (วิทย์-คณิต)
47 นางสาว ปะณีพร นิมิตรภูวดล การตลาด (วิทย์-คณิต)
48 นาย สถาพร พฤกษพงศ์ การตลาด (วิทย์-คณิต)
49 นางสาว ณัฐวดี ศรีสระน้อย การตลาด (วิทย์-คณิต)
50 นาย พุฒิพงศ์ ธงรัตนะ การตลาด (วิทย์-คณิต)
51 นางสาว ชุติมา คอนพิรุณ การตลาด (วิทย์-คณิต)
52 นางสาว จิราวรรณ พารักษา การตลาด (วิทย์-คณิต)
53 นาย พิชิต จันทรัตน์ การตลาด (วิทย์-คณิต)
54 นางสาว ชุติมา กุลบรรทมศีล การตลาด (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
55 นางสาว ปิยวรรณ โชติเรืองรัตน์ การตลาด (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
56 นางสาว กัลยกร กัตพงษ์ การตลาด (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
57 นาย พัทธพล ดํารงเอกอรุณ การตลาด (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
58 นางสาว นันทมน ทองสอง การตลาด (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
59 นางสาว อรนุช สุวรรณหงษ์ การตลาด (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
60 นางสาว ปิยภรณ์ สุ่มหิรัญ การตลาด (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
61 นางสาว พรพิมล ทวีทรัพย์สุนทร การตลาด (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
62 นางสาว ตะวัน บุญยัง การตลาด (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
63 นาย นิรัชพงศ์ มณฑาพันธุ์ การตลาด (ศิลป์-คาํนวณ สอบวิชา 89)
64 นางสาว วิศรุตา อยู่ภิญโญ การจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์-คณิต)
65 นางสาว ณัฐวรา มุ่งพันธ์กลาง การจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์-คณิต)
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66 นาย ปรัชญ์ ประชากุล การจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์-คณิต)
67 นาย ญาณภัทร ขําศิริ การจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์-คณิต)
68 นางสาว ภัทรธิดา นรินทร การจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์-คณิต)
69 นาย ศราวิน มีศร การจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์-คณิต)
70 นาย จิรัฏฐ์ พาลี การจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์-คณิต)
71 นางสาว พัณณิตา เทียนธรรมชาติ การจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์-คณิต)
72 นางสาว ธันยพร แก้วนิมิตร การจัดการโลจิสติกส์ (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
73 นางสาว บัณฑิตา โรหิตะชาติ การจัดการโลจิสติกส์ (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
74 นาย สุพัฒน์ คุณวัฒน์ การจัดการโลจิสติกส์ (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
75 นาย ภาณุพงษ์ กาญจนศรี การจัดการโลจิสติกส์ (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
76 นางสาว กิติภา เหลืองภัทรวงศ์ การจัดการโลจิสติกส์ (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
77 นางสาว อรนิชา ทองประกาศิต การบัญชีบริหาร (วิทย์-คณิต)
78 นางสาว สุพิชญา ธรรมสถิตนิเวศ การบัญชีบริหาร (วิทย์-คณิต)
79 นาย พีระพงศ์ บริบูรณ์ การบัญชีบริหาร (วิทย์-คณิต)
80 นางสาว ภควดี ไกรสังข์ การบัญชีบริหาร (วิทย์-คณิต)
81 นางสาว นลินทิพย์ คืนตัก การบัญชีบริหาร (วิทย์-คณิต)
82 นาย จิรภัทร กฤษณพุกก์ การบัญชีบริหาร (วิทย์-คณิต)
83 นางสาว ปิยะชนก ชัยขันธ์ การบัญชีบริหาร (วิทย์-คณิต)
84 นางสาว ทัตติยา กลีบบัว การบัญชีบริหาร (วิทย์-คณิต)
85 นางสาว พิมพกานต์ เอ่ียมแสนสุข การบัญชีบริหาร (วิทย์-คณิต)
86 นางสาว มีนตรา จันพรมมิน การบัญชีบริหาร (วิทย์-คณิต)
87 นางสาว พลอยณัชชา ลือชัยสิทธิ์ การบัญชีบริหาร (วิทย์-คณิต)
88 นางสาว จิรจุฑา เทียมทองดี การบัญชีบริหาร (วิทย์-คณิต)
89 นาย ศักดิ์นาวิน อินทร์ประสิทธิ์ การบัญชีบริหาร (วิทย์-คณิต)
90 นางสาว ณัฐนรี สุรเชิดเกียรติ การบัญชีบริหาร (วิทย์-คณิต)
91 นางสาว ณัฐนันท์ ระวีวงษ์ การบัญชีบริหาร (วิทย์-คณิต)
92 นางสาว ณัฐธิดา มีศรี การบัญชีบริหาร (วิทย์-คณิต)
93 นาย ณัฐวัตร สีดา ธุรกิจระหว่างประเทศ (วิทย์-คณิต)
94 นางสาว พิมพ์สินี บุญสาร ธุรกิจระหว่างประเทศ (วิทย์-คณิต)
95 นางสาว ญานิกา บริบูรณ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ (วิทย์-คณิต)
96 นาย ธนชิต เจียมจันทร์ การเงินและการลงทุน (วิทย์-คณิต)
97 นาย ศุภลักษณ์ เหลืองกรพินธุ์ การเงินและการลงทุน (วิทย์-คณิต)
98 นางสาว กมลชนก ณ ตะก่ัวทุ่ง การเงินและการลงทุน (วิทย์-คณิต)
99 นาย นันทวัฒน์ โชติมณีรัตน์ การเงินและการลงทุน (วิทย์-คณิต)
100 นางสาว ณัฐกานต์ บุญรอด การเงินและการลงทุน (วิทย์-คณิต)
101 นางสาว พรชิตา ธนากร การเงินและการลงทุน (วิทย์-คณิต)
102 นางสาว ศิริพรรณ อ่อนน้อม การเงินและการลงทุน (วิทย์-คณิต)
103 นาย จิรัฐ แก้วผลึก การเงินและการลงทุน (วิทย์-คณิต)
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104 นาย ศิริชัย บุษราคัมมณี การเงินและการลงทุน (วิทย์-คณิต)
105 นาย ธนกฤต คําประดิษฐ์ การเงินและการลงทุน (วิทย์-คณิต)
106 นาย ภานุพงศ์ สมสุข การเงินและการลงทุน (วิทย์-คณิต)
107 นางสาว ณัฐณิชา จําปา การเงินและการลงทุน (วิทย์-คณิต)
108 นาย ภัทรพงศ์ ดลประสิทธิ์ การเงินและการลงทุน (วิทย์-คณิต)
109 นางสาว สุภาวดี จินตนาสิรินุรักษ์ การเงินและการลงทุน (วิทย์-คณิต)
110 นางสาว อภิษฎา จันทนา การเงินและการลงทุน (วิทย์-คณิต)
111 นางสาว ชญานิศ แจ้งประจักษ์ การเงินและการลงทุน (วิทย์-คณิต)
112 นางสาว วิภาวี มีศรีสุข การเงินและการลงทุน (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
113 นางสาว ธัญหทัย พิทยาผดุงเดช การเงินและการลงทุน (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
114 นาย เกียรติศักดิ ขุนศรี การเงินและการลงทุน (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
115 นางสาว พิณธิดา บุญศิริ การเงินและการลงทุน (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
116 นาย ทรงกลด จักษุศิลา การเงินและการลงทุน (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
117 นาย ภาณุภาค ปัญจภรพัฒนา การเงินและการลงทุน (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
118 นางสาว วรรณิสา ขันเเข็ง การเงินและการลงทุน (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
119 นาย กิตติพัทธ์ บุญเกิด การเงินและการลงทุน (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
120 นางสาว ณัฐทนิษฐ์ อภิโชควรพงษ์ การเงินและการลงทุน (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
121 นางสาว ชมบงกช จันทร์เจ๊ก การเงินและการลงทุน (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
122 นางสาว ธนาภรณ์ เกรียงอุปถัมภ์ การเงินและการลงทุน (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
123 นาย เอกรัฐ เก้ือสังข์ การเงินและการลงทุน (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
124 นาย กัญจน์ ศรีชวโนทัย การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
125 นาย วรุฒ วงษ์สันต์ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
126 นางสาว ปิ่น ประทีป ณ ถลาง การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
127 นาย รัชชานนท์ สีตลารมณ์ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
128 นางสาว นันทลักษณ์ วิสุทธยะรัตน์ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
129 นางสาว ภัชราภรณ์ จันทนะชาติ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
130 นางสาว พรพิชา พลกัลป์ การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
131 นาย ปุญญพัฒน์ การประกอบ การจัดการโลจิสติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
132 นางสาว กฤตนภา ทองอ้วน การจัดการโลจิสติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
133 นางสาว แพรพลอย ทองนุ้ยพราหมณ์ การจัดการโลจิสติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
134 นาย เกรียงไกร ช้างต่อ การจัดการโลจิสติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
135 นาย พิพัฒน์ จิตรสมบัติ การจัดการโลจิสติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
136 นางสาว วรรณวิสา พลอยพันแสง การจัดการโลจิสติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
137 นาย ปรัญ ปิยะมโนธรรม การจัดการโลจิสติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
138 นางสาว เจนเนตต์ เกตุเอ่ียม การจัดการโลจิสติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
139 นางสาว นลพรรณ หลีกภัย การจัดการโลจิสติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
140 นางสาว มารินา โกยโภไคสวรรค์ การจัดการโลจิสติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
141 นาย อนุตร์ ตั้งจิตรเมตต์ การจัดการโลจิสติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
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142 นางสาว ศิรดา อินทรัตน์ การจัดการโลจิสติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
143 นางสาว สัณห์สิริรัฎ ธานีวงษ์ การจัดการโลจิสติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
144 นาย ภูริณัฐ ชัยณรงค์ การจัดการโลจิสติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
145 นางสาว รักษ์ฟ้า อ๊ังคํา การจัดการโลจิสติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
146 นาย กรชวัล วงษ์วานิช การจัดการโลจิสติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
147 นาย ศุภชัย วงศ์เดอรี การจัดการโลจิสติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
148 นางสาว ชณัฐดา พงษ์วัน การจัดการโลจิสติกส์(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
149 นางสาว ณัฐธยาน์ อนุรัตน์พานิช การตลาด(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
150 นาย จิรายุ ตั้งในไตรสรณะ การตลาด(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
151 นางสาว นัฐพร มิตรประชา การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
152 นางสาว สุวนันท์ คชสิทธิ์ การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
153 นาย ณัฐชนน เฮียงทา การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
154 นาย พัทธ์ธีรา บ้างสกุล การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
155 นาย ปวริศ ศรีศุภอรรถ การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
156 นาย กฤตพงศ์ พิบูลย์ การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
157 นางสาว ชนิตา วุฒิพงศกร การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
158 นางสาว นันทิกานต์ ชัยเดช การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
159 นาย จารุกิตติ์ ไทยวงษ์ การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
160 นางสาว ณัฐณิชา บําเพ็ญนรกิจ การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
161 นางสาว เสาวลักษณ์ เฉลิมวุฒานนท์ การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
162 นางสาว ธนธร คล้ายทอง การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
163 นางสาว อภิษฐา หนูเล็ก การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
164 นาย ระพีร์พัชญ์ เบญจบรรยงกุล การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
165 นางสาว ธนาภรณ์ ป้อเครือ การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
166 นางสาว ก่ิงกนก ศรีภา การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
167 นางสาว สุวรรณา รวงผึ้ง การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
168 นางสาว อภิชญา ตันพิชัย การบัญชีบริหาร(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
169 นางสาว โชติรัตน์ เพชรย่อง ธุรกิจระหว่างประเทศ(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
170 นางสาว ภัทรมน มุกดาม่วง ธุรกิจระหว่างประเทศ(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
171 นางสาว สุชาวดี ศักดา ธุรกิจระหว่างประเทศ(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
172 นางสาว อริสา แลททิเมอร์ ธุรกิจระหวา่งประเทศ(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
173 นางสาว นิศานาถ จันทวารี ธุรกิจระหว่างประเทศ(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)
174 นางสาว พัชราวลัย ตั้งเมตตากุล ธุรกิจระหว่างประเทศ(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
175 นางสาว อฐิษฐา เนตรมัย ธุรกิจระหว่างประเทศ(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
176 นางสาว ปรานี อาแซ ธุรกิจระหว่างประเทศ(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
177 นางสาว ปาณิศา คชประภา ธุรกิจระหว่างประเทศ(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 89)
178 นาย จิรกิตติ์ วีรเสนีย์ การเงินและการลงทุน(พิเศษ) (ศิลป์-คํานวณ สอบวิชา 39)

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
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1 นางสาว กัญญาณัฐ จันทร์บูรณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
2 นาย ภาณุพงษ์ ชัยชมภู วิทยาการคอมพิวเตอร์
3 นาย ภูมิกิตติ์ วิทยางกูร วิทยาการคอมพิวเตอร์
4 นาย ฉัตริน ขุนเจริญ วิทยาการคอมพิวเตอร์
5 นาย ศุภฤกษ์ ร่ืนผกา วิทยาการคอมพิวเตอร์
6 นาย ธนวัต รัตนาพิศุทธิกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์
7 นางสาว สถิตย์พร จันทร์เจริญ วิทยาการคอมพิวเตอร์
8 นางสาว ภัทธกาญจน์ กล่อมเกลี้ยง วิทยาการคอมพิวเตอร์
9 นาย ธัชชัย ตุลา วิทยาการคอมพิวเตอร์
10 นาย คณิน สดช่ืน วิทยาการคอมพิวเตอร์
11 นางสาว สิริกร เสมสวน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
12 นางสาว พรวนัช อุกฤษฏ์สิริ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
13 นาย ณรัญชน์ พิมพ์รอด วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
14 นางสาว จิราภา แสงรัตนชัย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
15 นางสาว อนัญญา หนุนภักดี เทคโนโลยีสารสนเทศ
16 นาย เขมชวัฒน์ จงกลมณีย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
17 นาย ปธิกร วรเกริกกุลชัย เทคโนโลยีสารสนเทศ
18 นาย ณัฐพล ภาษิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
19 นาย จาณุกฤษฏ์ิ กุลธราธีรวัฒน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
20 นาย ณัฐดนัย คงเพ็ชร์ ฟิสิกส์
21 นางสาว อาทิตยา ทองเลิศ เคมี
22 นาย ทวีวัฒน์ พลชํานาญ เคมี
23 นางสาว เกตน์สิรี ทองขาว เคมี
24 นางสาว ศุภิสรา ตัณศิลา เคมี
25 นางสาว ธรณ์ธันย์ แซ่เตียว เคมี
26 นางสาว วันทนา คูรัศมีทอง เคมี
27 นางสาว ณัฐชยา อิงวัฒนโภคา 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 อ่ิมตา วิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
1 นาย เจตพล บุญลอย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
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2 นาย สุทธิเดช นรเศรษฐ์พิศาล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
3 นาย อนุพงศ์ สัตถาภรณ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
4 นาย จิรายุ รบไพรินทร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
5 นาย สุรสีห์ กังฮา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
6 นางสาว ศศิธร อรุณพิทูร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
7 นาย อธิเน ผึ่งสวัสดิ์ วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
8 นาย ภาณุพงศ์ หมั่นบุญ วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
9 นาย เอกวัฒน์ วีระพันธุ์ วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
10 นาย คุณากร พฤติธนากุล วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
11 นางสาว พัชรุจิณี กมลสิริชัยกูล วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
12 นาย อัษฎาวุฒิ เดชะบุญ วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
13 นาย สุรวิชญ์ ไทรงาม วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
14 นาย ศิริวัฒน์ ทะนันชัย วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
15 นาย ครรชิตพล สิงห์ลี วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
16 นาย ภากร กาญจนพันธุ์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
17 นาย ศุภวิชญ์ ทองวัน วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
18 นางสาว ณัฐสุดา เหมือนขจร วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
19 นางสาว ชุติมาศ กระสังข์ วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
20 นางสาว สโรชา หงษ์สวัสดิ์ วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
21 นาย พิเชษฐ์ ช่วยศรีนวล วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
22 นาย คุตติ กองยา วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
23 นางสาว ดาราวรรณ พามา วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
24 นาย ฐิติพงศ์ ปล้องพันธุ์ วิศวกรรมโยธา
25 นาย ณวัฒน์ ธรรมมี วิศวกรรมโยธา
26 นาย พีทชญา ชมภูพล วิศวกรรมโยธา
27 นาย ธีระธัญ เสริมการดี วิศวกรรมโยธา
28 นางสาว จิตราพร กันทะนะ วิศวกรรมโยธา

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
1 นาย ภูริณัฐ ศรีสะอาด เศรษฐศาสตร์
2 นาย พชร ประเวศจินดา เศรษฐศาสตร์
3 นางสาว เขมิกา อังคศุภรกุล เศรษฐศาสตร์
4 นาย วิภู อ่อนโอภาส เศรษฐศาสตร์
5 นางสาว รวิพร พรประเสริฐ เศรษฐศาสตร์
6 นางสาว พัชรพร รัตนพันธ์ เศรษฐศาสตร์
7 นางสาว จิรประภา กลิ่นน้อย เศรษฐศาสตร์

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
1 นาย ณวัสพล ธนบดี วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
2 นาย กฤตณัฐ ธรรมธาร วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
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3 นาย สรวิศ ฉัตรตะวัน 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 สิทธิศักดิ์ กลิ่นหอม วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
10 นาย ณัฐพงษ์ แตรวงษ์ วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
11 นาย ธีรเดช พันทวี วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
12 นาย ทวิชาติ ทองเรืองรักษ์ วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
13 นาย ชิษณุพงศ์ บุญจีน วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
14 นาย พริษฐ์ มิตรชลาพันธ์ วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
15 นาย กฤตภัค วงศรัตนาวุธ วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
16 นาย คณิน แสงศรี วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
17 นาย สิทธิพร บุญยัง วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
18 นาย ศักรินทร์ เจริญสุข วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
19 นาย ชนันทร์ พรรณเนตร วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
20 นาย ศุภกร สารวรางค์กูร วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
21 นาย ธีรวัฒน์ นุ้ยเปรม วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
22 นาย พิชญุตม์ กาหลง วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
23 นาย ธนวัฒน์ นุกรณ์นวรัตน์ วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
24 นาย ธนัชทัศน์ สิทธิสมวงศ์ วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
25 นาย เมธาวี ก่อไวทยเจตน์ วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
26 นาย ปณิธิ หยงสตาร์ วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
27 นาย พชรพล ย้อมสี วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
28 นาย วีรภัทร มณีรักษ์ วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
29 นาย เจะบูราฮัน เจะมะ วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
30 นาย อานุภาพ ชัยดา วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
31 นาย กฤตสรา รุ่งอลงกรณ์ วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
32 นาย วิธวินท์ ห้าสังข์ วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
33 นาย นิธิโรจน์ มุสิจรูญพงศ์ วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
34 นาย รวิภาส เพ็ชรนวล วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
35 นาย สรวิศ ตุ้ยศิริ วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
36 นางสาว ณัฐธิดา ทองกูล การขนส่งทางทะเล
37 นาย อัษฎาวุฒิ บวงสรวง การขนส่งทางทะเล
38 นางสาว ปาลิตา ทองดําริห์ การขนสง่ทางทะเล
39 นางสาว นัทธ์ชนัน จงมี การขนส่งทางทะเล
40 นางสาว มนสิชา ขาวนวลศรี การขนส่งทางทะเล
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41 นางสาว กานต์ชนิต ร่มร่ืน การขนส่งทางทะเล
42 นาย ธนพงษ์ ชูเกษร การขนส่งทางทะเล
43 นาย สุรัตน์ นะวะกะ การขนส่งทางทะเล
44 นางสาว อชิรญาณ์ แสงสินธุ์ การขนส่งทางทะเล
45 นางสาว สุดาพร ตุมโคตร การขนส่งทางทะเล
46 นางสาว ติณณา ทองเช้ือ การขนส่งทางทะเล
47 นาย ศิรวิชญ์ ไชยวัฒน์ การขนส่งทางทะเล
48 นาย สันติภาพ ฉวีนิรมล การขนส่งทางทะเล

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

1 นาย ธณพร กุลวัฒนานนท์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
2 นาย นวพล ไผ่ป้อง วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
3 นางสาว ไพรินทร์ สมคํา วิศวกรรมอุตสาหการ
4 นางสาว มยุรี อ่ึงฮวบ วิศวกรรมอุตสาหการ
5 นาย พัชรพล ทนุผล วิศวกรรมอุตสาหการ
6 นาย วิฆเนศ ชัยชนะ วิศวกรรมอุตสาหการ
7 นาย พัทธนันท์ พิมพ์ทอง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
8 นาย มนัส วิระศักดิ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
9 นางสาว ทานตะวัน เจริญรัมย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
10 นาย เชิดพงษ์ สุทธิเทพ วิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
1 นางสาว ภาณุมาส อินมั่นคง ภาษาอังกฤษ
2 นาย ภควัต อุปริมาตร นิติศาสตร์
3 นาย นิธิรุจน์ ดําสุข นิติศาสตร์
4 นางสาว สรวรรณ พรหมแก้ว นิติศาสตร์
5 นางสาว กังสดาล โกศัลวิตร นิติศาสตร์
6 นางสาว พรพิชชา พระศรี นิติศาสตร์
7 นางสาว สุชาวดี พาลี รัฐประศาสนศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์
1 นาย ธนารักษ์ โอ่งคํา สาธารณสุขศาสตร์

รวม 2,353 คน
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