


ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ หลักสูตร
1 นางสาว ณัชชา วงษ์วิสุทธิกุล G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
2 นางสาว ณัฏฐนิชา กิจนิตย์ชีว์ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
3 นางสาว ณิศาชล งามหลาย G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
4 นาย ถิรวุฒิ หม่ืนศรี G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
5 นาย พสธร กาญจนอุทัยศิริ G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
6 นางสาว พัชนิภา รุ่มชุมพล G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
7 นางสาว เพ็ญพิชชา เลิศสุก G01 เศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
8 นางสาว กมลวรรณ ลาวรรณา M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
9 นางสาว ขนิษฐา มีลาภ M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
10 นางสาว ขวัญฤดี เพ็ญโรจน์ M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
11 นางสาว จีรวรรณ จันทร์บัว M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
12 นางสาว ชลดา สกุลทองภักดี M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
13 นางสาว ณัฐพร ภู่ฉัตร์ M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
14 นางสาว นภสร เหล่าพันธ์ M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
15 นางสาว สุธิมา หอมตา M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
16 นางสาว อชิรญา เราเจริญ M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
17 นางสาว พิชญ์สินี พลพุฒ M07 วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ ภาคปกติ
18 นาย รพีภัทร ทับทอง M07 วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ ภาคปกติ
19 นางสาว อติกานต์ แสงเพ็ชร์ M07 วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ ภาคปกติ
20 นาย อรรณพ ผ่านแผ้ว M07 วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ ภาคปกติ
21 นางสาว กัญญาวีร์ ประสงค์แก้ว R02 การจัดการ ภาคปกติ
22 นาย คณิศร ธิชากรณ์ R02 การจัดการ ภาคปกติ
23 นางสาว จิดาภา เมฆวัน R02 การจัดการ ภาคปกติ
24 นาย จิรศักด์ิ ดาเวียง R02 การจัดการ ภาคปกติ
25 นางสาว ชลธิชา วิลัยเลิศ R02 การจัดการ ภาคปกติ
26 นางสาว ชลธิชา ชาติผา R02 การจัดการ ภาคปกติ
27 นาย ชลพัฒน์ ปัญจะการ R02 การจัดการ ภาคปกติ
28 นางสาว ณัฐสุรางค์ คุชเห้ียม R02 การจัดการ ภาคปกติ
29 นางสาว ธนัชชา จันทวงษ์ R02 การจัดการ ภาคปกติ
30 นางสาว นันท์นภัส พิลึก R02 การจัดการ ภาคปกติ
31 นางสาว ปิยฉัตร เกิดศิริ R02 การจัดการ ภาคปกติ
32 นางสาว พรชนก ทองเหลือง R02 การจัดการ ภาคปกติ
33 นาย พิชิตชัย ไชยมูล R02 การจัดการ ภาคปกติ
34 นางสาว ภัสสร ผุเพชร R02 การจัดการ ภาคปกติ
35 นางสาว มณีนุช จิรวัฒนโกวิท R02 การจัดการ ภาคปกติ
36 นางสาว มอล มีอนันต์ R02 การจัดการ ภาคปกติ
37 นาย วินัย ชนะพันธ์ R02 การจัดการ ภาคปกติ
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38 นางสาว สิตานัน เปล่ียนศรี R02 การจัดการ ภาคปกติ
39 นางสาว สุธาสินี เขียวอรุณ R02 การจัดการ ภาคปกติ
40 นางสาว อรพรรณ กวางเลาะพุง R02 การจัดการ ภาคปกติ
41 นางสาว อัจจิมา ข าทรั R02 การจัดการ ภาคปกติ
42 นาย โทโมยะ โมริ R02 การจัดการ ภาคปกติ
43 นางสาว กรรณิการ์ เดชพละ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
44 นาย จักรกรินทร์ ศรีทัศน์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
45 นางสาว โชติกา ทองรักษาญาติ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
46 นางสาว ณมนชนก บุญมี R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
47 นางสาว ณัฐนารี จิตวงศ์ภักดี R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
48 นาย ธนภัทร ธงชัยชยากร R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
49 นางสาว น้ าฝน ไหวคิด R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
50 นาย พงษ์พิทักษ์ แซ่ลอ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
51 นางสาว พัทธนันท์ ปัญประเสริฐกุล R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
52 นางสาว พีรดา พิมพ์จันทร์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
53 นางสาว มุทาพร สังฆะสี R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
54 นางสาว วรัทยา พัทธรรมมา R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
55 นางสาว ศิรรัตน์ ใจแสน R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
56 นางสาว อนุสรา เปรมศรี R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
57 นางสาว อลิชา ไตรลิน R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคปกติ
58 นาย กรชนก ธนูชาญ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
59 นาย กิตติกร พัสดร R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
60 นางสาว ชลธิชา ม่วงใย R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
61 นางสาว ชัยรัมภา โถทอง R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
62 นางสาว พิมพา เพาะไธสง R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคพิเศษ
63 นางสาว จารุภา นาที R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
64 นางสาว ณัฐธิดา มนต์วิเศษ R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
65 นาย พิพัฒน์ ชัยเกิด R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
66 นางสาว ภัคจิรา บุญอ่อน R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
67 นางสาว กนกวรรณ นาที R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
68 นางสาว จิรัญญา จันทรเสนา R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
69 นาย เจษฎาพร ปราบท่าโพธ์ิ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
70 นางสาว ชญานิศ รจนากูล R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
71 นางสาว ชัญญานุช เครือทราย R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
72 นางสาว ณัฐธิดา น่วมส าโรง R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
73 นางสาว ณิชกานต์ ปันสุพฤกษ์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
74 นาย ติณณภพ นิพัทธ์สุขกิจ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
75 นาย ทัตเทพ ทวีปัญญาภรณ์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
76 นางสาว ทิพย์นารี วิลาศ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
77 นาย ทิวัตถ์ ศรีหาวงค์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ หลักสูตร
78 นาย ธวัฒน์ แก้วศิลป์ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
79 นาย ธีรพงศ์ อินป้อ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
80 นาย ธีรภัทร พลายสกุล R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
81 นาย เนติพน พุทธาพร R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
82 นางสาว ปนัดดา ดารากุล R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
83 นาย ปิยวัฒน์ เล็กเจริญ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
84 นางสาว พัณณิตตา จันทร์เรือง R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
85 นาย พิรียุตม์ บัวพันธ์ุ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
86 นางสาว เมธิรา เกิดพูลผล R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
87 นางสาว ลักษมณ ตะเภาหิรัญ R14 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ
88 นาย ณัฐชนน ยาวะโนภาส R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
89 นาย ธนโชติ บุญรังษี R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
90 นางสาว วรรวิศา วงษ์ใหญ่ R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
91 นาย ศิวรรศกาญจ์ ขันเงิน R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
92 นางสาว สิรินันท์ พฤทธ์ิอนันต์ R15 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ
93 นาย จิรพงศ์ ไชยสุววรณ์ R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
94 นางสาว ณิชากร แสงสุรศักด์ิ R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
95 นางสาว น้อย เผ่า R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
96 นางสาว เบญจธร ทนอุป R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
97 นาย พุทธภูมิ นิชารัมย์ R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
98 นาย ภัทรพล เตียวสกุล R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
99 นางสาว วรกานต์ แซ่เฮ้ง R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
100 นาย วีรชา สมพร R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
101 นาย อภิวัฒน์ วีระโพธ์ิประสิทธ์ิ R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
102 นางสาว อรปรียา ยงชัยหิรัญ R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
103 นางสาว อัครนันท์ ชัยพงษ์ R16 การเงินและการลงทุน ภาคปกติ
104 นาย กิตติพศ ทับทอง R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
105 นางสาว ธนวรรณ โฉมเฉลา R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
106 นางสาว กมลชนก การะเกต R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
107 นางสาว กุลนันทน์ จันสุระ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
108 นางสาว คัทลียา รัตนสุข R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
109 นางสาว นภารัตน์ สุภาพ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
110 นางสาว บัณฑิตา เพียรประสิทธ์ิ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
111 นางสาว พิมพ์นารา ธีระบุตร R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
112 นางสาว มินตรา ศรศรี R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
113 นางสาว เสมอใจ บัวสาย R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคปกติ
114 นางสาว ปรัชญาพร ล้ าเลิศ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
115 นาย ปุญญพัฒน์ โรจน์เจริญกิจ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
116 นางสาว พชรดา แข็งขะยัน R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
117 นางสาว พรชนก เติมศักด์ิ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ หลักสูตร
118 นางสาว พิมพิศา เย่ียมสันเท๊ียะ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
119 นางสาว มลฑวรรณ สุขสมบัติ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
120 นางสาว สุชาดา อ านาจ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคปกติ
121 นางสาว ชนัญชิดา นึกสม R23 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคพิเศษ
122 นางสาว ชุติกาญจน์ แหก้าน R24 การบัญชี ภาคปกติ
123 นางสาว ญาณิศา ทรงพานุช R24 การบัญชี ภาคปกติ
124 นางสาว ณัฏฐณิชา อินต๊ะเสน R24 การบัญชี ภาคปกติ
125 นางสาว ถิรายุ ศักด์ิเจริญชัยกุล R24 การบัญชี ภาคปกติ
126 นาย นัฐนนท์ ยุบลเมฆ R24 การบัญชี ภาคปกติ
127 นางสาว นารีรัตน์ อาจทรง R24 การบัญชี ภาคปกติ
128 นางสาว ภัทรวดี ฟุ่มเฟือย R24 การบัญชี ภาคปกติ
129 นางสาว เมธาวี รัตนวารี R24 การบัญชี ภาคปกติ
130 นาย วสุรัตน์ ผิวข า R24 การบัญชี ภาคปกติ
131 นางสาว วิจิตรา ทิพยรักษ์ R24 การบัญชี ภาคปกติ
132 นางสาว ศุภาภรณ์ พูลเพ่ิม R24 การบัญชี ภาคปกติ
133 นางสาว สลิลทิพย์ ธนสุขสมบัติ R24 การบัญชี ภาคปกติ
134 นางสาว กาญจนา วิทยากุล R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
135 นางสาว ธิดาวรรณ เล่ือมใส R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
136 นางสาว กิตติมา บัวคล่ี R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
137 นางสาว ชลธิชา ชัยสวัสด์ิ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
138 นางสาว ชลิตา เปรมจินดา R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
139 นาย ณัฐวุฒิ แทนเพชร R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
140 นาย ดุสิต รัชตะพงศ์ธร R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
141 นาย ธนภพ มีสมภพ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
142 นางสาว นัทริกา โพธ์ิคล่ี R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
143 นางสาว ภูษณิศา สายเสมา R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
144 นาย เมธา รักษาธรรม R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
145 นางสาว รัชต์ริน ศรีทองท้วม R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
146 นางสาว ศุกลภัทร โคตรหลักเพชร R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคปกติ
147 นางสาว กรภัทร์ สุสุดใจ R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
148 นางสาว กุลภัสสร์ เรืองดารา R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
149 นางสาว อรนลิน บุญทศ R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคพิเศษ
150 นางสาว ชาญิกานันท์ คงเพ็ชรศักด์ิ S04 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์ ภาคปกติ
151 นางสาว ฑิฆัมพร พรมโชติ S04 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์ ภาคปกติ
152 นางสาว น้ าทิพย์ น้อยสะอาด S04 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์ ภาคปกติ
153 นางสาว น้ าฝน วิเวกก่ิง S04 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์ ภาคปกติ
154 นางสาว เบญจวรรณ นามหาชัย S04 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์ ภาคปกติ
155 นางสาว พีรญา แซ่ต๊ัน S04 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์ ภาคปกติ
156 นางสาว ภรพิลัย ใสกระจ่าง S04 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์ ภาคปกติ
157 นางสาว ภาณุมาศ บุญธรรม S04 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์ ภาคปกติ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ หลักสูตร
158 นางสาว ลักษมี หมวดอ่อน S04 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์ ภาคปกติ
159 นางสาว วิศัลยา เทียมทัน S04 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์ ภาคปกติ
160 นางสาว อนุตตรีย์ สอนใจดี S04 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคมีประยุกต์ ภาคปกติ
161 นาย ศุภกันต์ ใจใส่ S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
162 นาย กันตพิชญ์ สิทธิสมรรค S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
163 นาย ธีรอัฑฒ์ชัย ลิขิตปรีชานนท์ S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
164 นาย วรินทร์ สายปัญญา S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
165 นาย วุฒิภัทร ศรีสอาด S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
166 นาย สิทธิกร ติสนธิ S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
167 นาย สุขาครีย์ พันชมภู S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
168 นาย สุวัฒน์ สันติมาลัย S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
169 นาย เอกรินทร์ มะสังหลง S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
170 นาย กิตติพัฒน์ บุญเพ็ง S20 วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล ภาคพิเศษ
171 นางสาว กุลธิดา ย้ิมศรวล S20 วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล ภาคพิเศษ
172 นางสาว ชนานันท์ พันฤทธ์ิ S20 วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล ภาคพิเศษ
173 นาย ชินวัตร สีหาบุตร S20 วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล ภาคพิเศษ
174 นางสาว ณัฐนันท์ วิชิตวัฒนพงศ์ S20 วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล ภาคพิเศษ
175 นาย ณัฐภูมิ อารีย์ S20 วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล ภาคพิเศษ
176 นางสาว ภัทรศศิร์ ความดี S20 วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล ภาคพิเศษ
177 นาย เรืองรพี จินารักษ์ S20 วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล ภาคพิเศษ
178 นาย อัคราช ยาพรม S20 วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล ภาคพิเศษ
179 นางสาว กฤษณา ดีข า S11 ฟิสิกส์ ภาคปกติ
180 นางสาว กัลยา นุ่มมีศรี S11 ฟิสิกส์ ภาคปกติ
181 นาย จักรพงศ์ เพียรเเก้ว S11 ฟิสิกส์ ภาคปกติ
182 นาย ธนโชติ ช่ืนคุณากร S11 ฟิสิกส์ ภาคปกติ
183 นางสาว ปรัชญา แก้วเชียงหวาง S11 ฟิสิกส์ ภาคปกติ
184 นางสาว กัญชรส เหลาผา T05 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
185 นางสาว ญาดา นุโทน T05 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
186 นางสาว นัฐธิดา นครวงษ์ T05 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
187 นางสาว สาลินี ธิติวิรัตน์ T05 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
188 นางสาว เสาวลักษณ์ แปงค า T05 วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ
189 นาย ปวรปรัญช์ ศรีอนันต์ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
190 นางสาว สุภาพร ผ่องพักตร์ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
191 นางสาว หน่ึงฤทัย บุญมาก T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ
192 นางสาว ฐิติรัตน์ พรหมสวัสด์ิ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
193 นางสาว สโรชา แก้วค า T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ ภาคปกติ
194 นางสาว เกตน์สิรี ผาพิมพ์ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
195 นาย ณัฐพล พฤกษ์เพ่ิมพูล T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
196 นาย รชต พุ่มกล่ิน T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
197 นาย สิรภพ กองช้าง T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ หลักสูตร
198 นาย สิรภพ พ่วงสกุลสุข T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
199 นาย อัครวัฒน์ สุขวิริกรวัส T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ
200 นางสาว ณิชาริยา หาญวิเศษ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
201 นางสาว วาสนา มงคลอินทร์ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ภาคปกติ
202 นาย บรรณสรณ์ เผือกวัด T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรนานาชาติ

203 นางสาว ไอศิยา เพ็ชร์หัสณะโยธิน T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรนานาชาติ

204 นาย ณัฐจักร์ ตาลน้อยธนันชัย T20 วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล ภาคปกติ
205 นางสาว แสงดาว นามคีรี T20 วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล ภาคปกติ
206 นาย โชคชัย สุธรรมวิจิตร T23 วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ภาคปกติ
207 นางสาว ทักษพร ค าสุข T23 วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ภาคปกติ

กรณีมีข้อสงสัยติดต่อเบอร์โทร 0657162627 , 0657162624


