
 

 

 

 
ประกาศ  สำนักทะเบียนและประมวลผล   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2 และหลักสูตรนานาชาติ 

ทุกคณะ/วิทยาลัย และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
ประจำปีการศึกษา  2565 

----------------------------------------------------- 
 

     ตามที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2 และหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้น
และผู้ผ่านการคัดเลือกได้ยืนยัน Clearing House ไปแล้วนั้น บัดนีส้ำนักทะเบียนและประมวลผลขอประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบท่ี 2 และหลักสูตรนานาชาติ ทุกคณะ/วิทยาลัย และวิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี ้

 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   17   พฤษภาคม   พ.ศ.  2565 
 
 
 

                
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสันต์  ชุ่มใจหาญ) 
         รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 
 



ข้อควรทราบและถือปฏิบติั  : 
 

ผู้ที่ได้รบัการประกาศรายชื่อผ่านเคลียริง่เฮาส์ (Clearing House) ผ่านระบบ ทปอ. เป็นผู้มี
สทิธิเ์ขา้ศกึษาในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั จะตอ้งด าเนินการดงันี้ 

 
1. ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษาทุกคนตอ้งช าระเงนิค่ายนืยนัสทิธิ ์ (ค่าธรรมเนียมการศกึษาล่วงหน้า)  

โดย Login เขา้ระบบรบัสมคัร https://new.reg.kmitl.ac.th/admission พิมพใ์บช าระเงินหรือสแกนบารโ์ค้ด

จากใบช าระเงินท่ีปรากฎในหน้าจอคอมพิวเตอร ์ และช าระเงินค่ายืนยนัสิทธ์ิ ระหว่างวนัท่ี 18 - 24 
พฤษภาคม  2565  การช าระเงนิตอ้งด าเนินการตามวนั เวลา และวธิกีารทีส่ถาบนัฯ ก าหนดเท่านัน้  หากไม่
ปฏบิตัติามเวลาทีก่ าหนดจะถอืว่าสละสทิธิจ์ากการเป็นนักศกึษาของสถาบนัฯ 
  การช าระเงนิสามารถท าได ้2 ช่องทาง 

• ช่องทางการช าระเงนิผ่านแอปพรเิคชนั (ไดทุ้กธนาคาร) โดยการสแกนบารโ์ค้ดเท่านัน้ 
เพือ่ความถูกตอ้งของผูช้ าระเงนิแต่ละคน 

• ช่องทางการช าระเงนิผ่านเคาน์เตอร ์(เฉพาะธนาคารกสกิรไทยเท่านัน้) (โปรดตรวจสอบว่า
พนกังานธนาคาร ระบุขอ้มูลการช าระของผูส้มคัรถูกตอ้งหรอืไม่ หรอือาจใหท้ีเ่คาน์เตอร์ 
สแกนการช าระเงนิจากบารโ์คด้) 

 
อตัราค่ายืนยนัสิทธ์ิ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย) 
 

คณะ/วทิยาลยั หลกัสตูร และสาขาวชิา 
ค่าธรรมเนียมการศกึษา 
(บาทต่อภาคการศกึษา) 

เงนิเรยีกเกบ็อื่น 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
หลกัสตูรปกต ิ 25,000  
หลกัสตูรนานาชาต ิ 90,000  
สาขาวชิาวศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 72,000 ดหูมายเหตุ 1 
หมายเหตุ 1 
ค่าอุดหนุนการศกึษา 48,000 บาทต่อภาคการศกึษา 
สาขาวชิาวศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ ควบคู่กบั สาขาวชิาฟิสกิส์
อุตสาหกรรม (หลกัสตูร 2 ปรญิญา) 

40,000  

คณะวิทยาศาสตร ์
หลกัสตูรปกต ิ 19,000  
สาขาวชิาเคมวีศิวกรรมและอุตสาหกรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 75,000  
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 
หลกัสตูรปกต ิ 22,000  
หลกัสตูรนานาชาต ิ 92,500  
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ควบคู่กบั สาขาวชิา
สถาปัตยกรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ (หลกัสตูร 2 ปรญิญา) 

126,000  

 
 



คณะบริหารธรุกิจ 
สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ 20,000  
สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิและการจดัการ 20,000  
สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 40,000  
สาขาวชิาการเป็นผูป้ระกอบการระดบัโลก (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 50,000  
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หลกัสตูรปกต ิ 32,000  
หลกัสตูรนานาชาต ิ 70,000  
คณะอตุสาหกรรมอาหาร 
หลกัสตูรปกต ิ 21,000  
สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารประกอบอาหารและการจดัการการบรกิารอาหาร 
(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

180,000 ดหูมายเหตุ 2 

หมายเหตุ 2 
1) ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ศกึษา 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหา้พนับาทถว้น) ส าหรบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั และ 500 CHF (หา้รอ้ยฟรงักส์วสิถว้น) ส าหรบั Business and Hotel Management School, Switzerland 
2) ค่าธรรมเนียมการศกึษาทีป่ระเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษาจะไดร้บัส่วนลดรอ้ยละ 15 ของคา่ธรรมเนียมการศกึษา
ในหลกัสตูร Bachelor Degree - 3rd Year ของ Business and Hotel Management School, Switzerland หรอืสงูสุดไม่เกนิ 
5000 CHF (หา้พนัฟรงักส์วสิถว้น) โดยใหถ้อือตัราค่าธรรมเนียมการศกึษา ณ ปีการศกึษาทีผู่ม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษาเริม่ศกึษา ทัง้นี้ไม่
รวมค่าใชจ้่ายส าหรบัการเดนิทางไปกลบัประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์ 
3) ผูส้มคัรสามารถดรูายละเอยีดอตัราค่าธรรมเนียมการศกึษาของหลกัสตูร Bachelor Degree - 3rd Year ที ่Business and 
Hotel Management School, Switzerland 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
หลกัสตูรปกต ิ 19,000  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 18,000  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสตัว ์ 18,000  
สาขาวิชานวัตกรรมการผลติสตัว์นำ้และการจัดการทรัพยากรประมง 18,000  
สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร 18,000  
สาขาวิชานิเทศศาสตรเ์กษตร 25,000  
สาขาวิชาการจดัการสมารต์ฟารม์ 25,000  
สาขาวิชาการออกแบบและการจดัการภูมิทัศนเ์พื่อสิ่งแวดล้อม 25,000  
สาขาวิชาการจดัการสมารต์ฟารม์ ควบคู่กบั สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
อัจฉริยะ (หลกัสตูร 2 ปรญิญา) 

40,000  

คณะศิลปศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น  19,000  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 19,000  
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม 22,000  
สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 26,000  
คณะแพทยศาสตร์ 
หลักสตูรนานาชาต ิ 495,000  
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
หลักสตูรนานาชาต ิ 550,000  



วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตขั้นสงู 
หลักสตูรปกต ิ 21,000  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ 
หลักสตูรปกต ิ 25,000  
Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology 
and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual 
Degree, International Program) 

120,000  

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 
สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 90,000  
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (หลักสตูรนานาชาติ) 90,000 ดหูมายเหตุ 3 
หมายเหตุ 3 
ต้องชำระค่าเรียกเก็บซึ่งจ่ายให้โดยตรงกับสถาบันการบินเอเซีย (AAA) ภาคการศึกษาละ 350,000 บาท 
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต 
หลักสตูรปกต ิ 80,000  
วิทยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัด์ิ จงัหวดัชุมพร 
หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 20,000  
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 15,000  
หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิานวตักรรมอาหารและการจดัการ 19,000  
หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาบรหิารธุรกจิและการเป็น
ผูป้ระกอบการ 

16,000  

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาบรหิารธุรกจิและการเป็น
ผูป้ระกอบการ ควบคู่กบั หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา การ
จดัการการท่องเทีย่วและการบรกิาร ม.รงัสติ (หลกัสตูร 2 ปรญิญา) 

29,000  

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาบรหิารธุรกจิและการเป็น
ผูป้ระกอบการ ควบคู่กบั หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาวชิาการ
จดัการธุรกจิการบนิ ม.รงัสติ (หลกัสตูร 2 ปรญิญา) 

29,000  

 
  ***ผู้ที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว จะยังไม่สามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้ทันที 
เนื่องจากต้องรอให้ทางการเงินของสถาบันฯ ตรวจสอบการชำระเงินของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาก่อน โดยให้ตรวจสอบ 3 วัน
ทำการ หลังจากการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว Login เขา้ระบบรบัสมคัร https://new.reg.kmitl.ac.th/admission*** 

 

2. เมื่อช าระเงนิค่ายนืยนัสทิธิ ์(ค่าธรรมเนยีมการศกึษาล่วงหน้า) เรยีบรอ้ยแลว้   จะต้องรายงานตวั
เป็นนักศกึษากบัสถาบนัฯ แบบออนไลน์ และด าเนินการเพื่อยื่นเอกสารทางการศกึษาต่าง ๆ (ไม่ต้องเขา้มาที่
สถาบนัฯ) โดยส านักทะเบยีนและประมวลผลแจง้ก าหนดการรายงานตวัออนไลน์และขัน้ตอนการจดัส่งเอกสาร
ส าหรบัการรายงานตวัใหท้ราบทาง  www.reg.kmitl.ac.th และ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission  
  

3. สำหรับขั้นตอนและรายรายละเอียดเรื่องการตรวจสุขภาพนักศึกษาแรกเข้า ดำเนินการโดยคณะ
แพทยศาสตร์ สจล. หากมกีำหนดการต่างๆ หรือประกาศอย่างเป็นทางการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 
  
 
 
 

http://www.reg.kmitl.ac.th/
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission


หมายเหตุ   1) นกัเรยีนทุกคนมสีทิธิ ์คนละ 1 สทิธิ ์เมื่อตดัสนิใจเลอืกเคลยีริง่เฮาสแ์ลว้จะถูกตดัสทิธิจ์ากการ  
                         สมคัรรอบถดัไป 

         2) ผูท้ีย่นืยนัสทิธิแ์ละช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศกึษาในคณะหนึ่งแลว้  ไม่สามารถโอนเงนิจาก 
                     คณะเดมิไปยงัคณะอื่นได้ 

 3) สถาบนัฯ จะไม่คนืเงนิค่าธรรมเนียมการศกึษาล่วงหน้าทีช่ าระไวแ้ลว้ใหไ้ม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 
 

 ในส่วนของการขอสละสิทธ์ิ เพื่อไปสมคัร TCAS ในรอบถดัไป จะต้องด าเนินการขอสละสิทธ์ิ
ผ่านเวปไซต์ของ ทปอ. ตามวนัเวลาท่ี ทปอ. ก าหนดเท่านัน้  โดยสถาบนัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อความ
เสียหายใด ๆ หากการสละสิทธ์ิล่าช้าจนเป็นเหตทุ าให้สมคัรในรอบถดัไปไม่ทนั 
  

***หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร 02-329-8000 ต่อ 3203, 
3205, 3208  หรือ Facebook : Admission.KMITL*** 



ชือ่- นามสกลุ คณะ/วทิยาลยั สาขาวชิา/หลกัสตูร

กลุสตรี เสาหนิ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

ชลุกีร ภาวะไพบลูย์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

ธัญชนก ปาหนิ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

ธรีะพงษ์ พทุธวงษ์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

ปิยภัทร ไชยพจน์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

พัดชา ตุน่ไธสง ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

พมิพล์ภัส สกลุดษิฐ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

รัตตยิา หลนีอ้ย ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

วรัญญา ก าจัดภัย ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

วรัญญา สรุยิันต์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

วฒุชิยั สรุะเกรยีงศกัดิ์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

สลนิทพิย์ วงษ์งาน ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

ณัฐณชิา เสอืพกุ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรก์ารออกแบบ

เทยีนศรี คชฤทธิ์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรก์ารออกแบบ

พมินะภา สงิหก์ลุ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรก์ารออกแบบ

มนุนิทร์ โชตวิทิย์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรก์ารออกแบบ

วราวฒุ ชืน่เพ็ง ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรก์ารออกแบบ

หนึง่ฤทัย กิง่แกว้ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรก์ารออกแบบ

อภชิยา ทับเปลีย่น ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรก์ารออกแบบ

อารยีา กงจวง ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรก์ารออกแบบ

ณัฎฐธดิา ตัน้สงวน ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรเ์กษตร

ทพิวลัย์ โพธิง์าม ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรเ์กษตร

บญุญสิา ถวลิกจิไพศาล ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรเ์กษตร

ปรญิาภา วศิรี ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรเ์กษตร

วนัวสิา วงษ์หวงัจันทร์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรเ์กษตร

ศภุาพชิญ์ แพนอ้ย ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรเ์กษตร

ศภุาวรรณ ปิยะศกัดิส์นัตกิลุ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรเ์กษตร

อภชิญา ศรเีหรา ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรเ์กษตร

กลัยกร เผอืกมอญ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรว์ศิวกรรม

ชลภัท ถริสตัยาภบิาล ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรว์ศิวกรรม

ณฐพร ตนัตโิภคนิ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรว์ศิวกรรม

ณัฏฐ์ บญุญานุพงศ์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรว์ศิวกรรม

ณัฐนันท์ มณีศรี ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรว์ศิวกรรม

ธนฤกษ์ คา่ยใส ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรว์ศิวกรรม

ธติมิา นาคน า ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรว์ศิวกรรม

นนธชิา สอนสขุ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรว์ศิวกรรม

รายชือ่ผูม้สีทิธ ิเ์ขา้ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีแบบโควตา รอบ 2 และหลกัสตูรนานาชาติ

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั

ทกุคณะ/วทิยาลยั และวทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศกัด ิ์

ประจ าปีการศกึษา 2565
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นัทธมน ล าเจรญิ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรว์ศิวกรรม

พชิพล ธงศริิ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรว์ศิวกรรม

พชิามญชุ์ มากจันทร์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรว์ศิวกรรม

รมติา สภุาษร ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรว์ศิวกรรม

ลทัธพ์ชิชา อยูนั่ด ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรว์ศิวกรรม

วรัญญา กนัปยุ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรว์ศิวกรรม

ศริรัิตนด์า วงัสตงั ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรว์ศิวกรรม

สชุาดา ปรเีจรญิ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรว์ศิวกรรม

ธรรญชนก กจิพบิลูย์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม

พธุติา ปันฟอง ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม

ภคพร ตะเภาพงษ์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม

อารยีา สขุเหลอืง ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม

ณฐณชิา แกว้วเิศษ ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

แพรวา พงศพ์ริยิะกาญจน์ ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ภรูนิท์ อนิทศกัดิอ์บุล ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

มนชดิา สคุนธมาน ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ศาศมณฑ์ ตนัตยานุพนธ์ ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ศภุาพชิญ์ ทพิยจั์กษุรัตน์ ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

อลสิา ศรแดง ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

คณุากร ณะสกลุ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

ชเนศ อนิเป็ง เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

ซรูตีา จารง เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

ณัฐกาญต์ วลิยั เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

ภัทรกร นอ้ยเพ็ง เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

วศิรุตา พวงภู่ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

ศริภัสสร ถานอก เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

ศริวิรรณ สขุปานเจรญิ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

อรุวี สอนชมแกว้ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

กรองทอง รักแสง เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ (สองปรญิญา)

กษาปณ์ เมย้นรธา เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ (สองปรญิญา)

จนิตภา เกดิแสง เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ (สองปรญิญา)

ปรยีาภรณ์ เยีย่งอยา่ง เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ (สองปรญิญา)

ปิลนัธน์ แปรโคกสงู เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ (สองปรญิญา)

พงศพัศ สขุทนิ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ (สองปรญิญา)

พลอยชมพู รัตนโชติ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ (สองปรญิญา)

พลากร ศรโียธา เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ (สองปรญิญา)

ศกัยพ์สิฐิ ชณิสหี์ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ (สองปรญิญา)

ศภุวชิญ์ แจม่ไพบลูย์ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ (สองปรญิญา)

คณุากร สแีกว้นติย์ เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

จดิาภา เพชรรัตน์ เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

ชตุนัินท์ ไตรราษฎร์ เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม
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ณัฐภัทร อมรนพคณุ เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

เบญจรงค์ แซวประโคน เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

พสิฐิฐศิกัดิ์ วงเห็น เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

เพชรดาว โพธสิงิห์ เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

รชต วงศช์ติ เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

วทันยา อาดนั เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

วรัชยา บ ารุงราช เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

วรายสุ ระเห็จหาญ เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

สตัยา พรมสหีา เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

สงิหา ใจดี เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

สติานัน ศรตีะลาลยั เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

อนุพงษ์ คงเกือ้ เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

จันทภิา กา้นจักร เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

ชมพนุูช เพชรโก เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

ชยานนท์ บวัประเสรฐิ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

ฐตินัินท์ ผนิสวุรรณ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

ธรรมรัตน์ แถสงูเนนิ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

นภัสกรณ์ ยศมา เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

วศนิ จรติควร เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

ไวณวณิ ไลยการ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

สดุารัตน์ รัตนะ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

อชติะ จติตางกรู เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

อรษา กลุสนัเทยีะ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

กลุสตรี นติยสขุ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

จฑุารัตน์ ภกูองเมฆ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

ชอ่ทพิย์ หรัิญเขต เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

ณัฐพงศ์ พันเดช เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

ธันชนก พานะ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

ธารารัตน์ จันทรเจรญิ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

ธมีาพร เกีย้งเกา่ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

เบญญาภา อ ามะระ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

ปฏพัิทธิ์ พลรักษา เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

แพรภัสสร บญุเกดิ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

รัตตกิาล ศรสีวุรรณ์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

ร าไพพรรณ พลูเจรญิ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

วรรณวสิา การนิทร์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

วรวรรธน์ บวัแกว้ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

วรวฒุิ ทาทพิย์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

วาศยิาธร กางกัน้ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

ศรินิทรา เชยีงเลีย้บ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

ศริลิกัษณ์ ภักดี เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์
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ศริลิกัษณ์ คงอตุสา่ห์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

ศภุรัตน์ ประสารสขุ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

สรยทุธ กลอ่มเกลีย้ง เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

สขุสบาย หัดโท เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

สจุติรา ถาวรสนิ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

อญัญว์ดี ชืน่ชจูติร์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

อาทติยา พันธุรั์มย์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

อานัฐเดช ศรชีาลี เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

กติตยิา ทองประเสรฐิ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

เกวรนิทร์ เพ็งคาสคุนัโธ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

ชยันันท์ สอนพงศ์ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

ณพัฒน์ สมพงษ์ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

ทักษ์ดนัย บนัโสภา เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

ธันญาพร รืน่รมย์ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

นธิยาภรณ์ เจรญิผล เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

ปรเมศ ยอดรักษ์ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

พรชนก รอดเหลือ่ม เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

วชิญพ์ล โพธิศ์รี เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

สริภิมู ิ ภสูกลุ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

สณัุฐภัทร ประเสรฐิการ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

สดุาวรรณ สภุาพ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

อภวิฒัน์ ดามี เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

อรชพร สพุร เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

กนกอร พลยาง เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

กวนิท์ เกษตรสขุสรรค์ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

แกว้มณี แซเ่จ็ง เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ชนกนาฏ สทุธวิฒันะ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ชยตุรา วสิทุธปิราณี เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ชวลัณัฎฐ์ วงษ์อสิระ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

โซเฟีย นติธิรรมธาดากลุ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ณภัทร ภูส่วรรค์ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ณัชชา แสงรัศมเีพ็ญ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ณัฎฐณชิา ใยรัมย์ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ณัฐกมล วงศม์ยรุา เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ณัฐกมล โฉมยง เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ณัฐฐนัินท์ รัตนมณี เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ธนณัฏฐ์ พัชรหรกิานต์ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ธนพร ชอกดลุย์ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ธนพร บญุสอน เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ธนา จันทะชา เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

นพคณุ โตเจมิ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร
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ปฏพัิทธ์ เพยีวอยู่ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ปรญิญา วฒันพร เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ปัญญาพร ตนทวี เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ปารชิาติ ขนุญารัตน์ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

พัชราภา ไวนทิรา เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

พรีณัฐ พลเสน เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ภชูติ กองนาค เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

รวิชมพู ผวิสะอาด เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

รุจาภา สายัลวกิสติ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

วรภพ เรงิกจิ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

วนัใหม่ ทับถวลิ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

วาฐณัิฐ ชเูวทย์ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ศติานันท์ วรรณสงัข์ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

สรัญญา วฒันาราช เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

สนุสิา รัตนพงศ์ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

อธปิ ค าวงษ์ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

อนัญญา นุตมะหะหมัด เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

อภสิรา ดลุยจ์ านงค์ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

อญัชลี นติสิาขา เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

อาณกร ฝ่ง เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

อาทติยา เรอืงชยัภมูิ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

เกรกิพล พรหมฤทธิ์ เทคโนโลยกีารเกษตร พัฒนาการเกษตร

ณัฏฐณชิา ทับเจรญิ เทคโนโลยกีารเกษตร พัฒนาการเกษตร

ณีรนุช เจรญิผล เทคโนโลยกีารเกษตร พัฒนาการเกษตร

ธัญพสิษิฐ์ มว่งเข็ม เทคโนโลยกีารเกษตร พัฒนาการเกษตร

บรรณสรณ์ มณีเกตุ เทคโนโลยกีารเกษตร พัฒนาการเกษตร

พงศพ์พัิฒน์ พงษ์ส าราญ เทคโนโลยกีารเกษตร พัฒนาการเกษตร

มนิทรธ์าดา สรุพันธเ์สรี เทคโนโลยกีารเกษตร พัฒนาการเกษตร

ยพุารัตน์ เทพบรุี เทคโนโลยกีารเกษตร พัฒนาการเกษตร

ศภุกร สขุเปรม เทคโนโลยกีารเกษตร พัฒนาการเกษตร

สปิาง ดาราช เทคโนโลยกีารเกษตร พัฒนาการเกษตร

JiHyeok Moon เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ เทคโนโลยวีสัดชุาญฉลาด (หลักสตูร 2 ปรญิญา) (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธนกฤษฎ์ ลาฟอง เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ เทคโนโลยวีสัดชุาญฉลาด (หลักสตูร 2 ปรญิญา) (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปวณ์ีธดิา ตริะนาถวทิยากลุ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ เทคโนโลยวีสัดชุาญฉลาด (หลักสตูร 2 ปรญิญา) (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปัณณ์ ปัญญจเร เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ เทคโนโลยวีสัดชุาญฉลาด (หลักสตูร 2 ปรญิญา) (หลักสตูรนานาชาต)ิ

พรีพัฒน์ เบญจพรพงศ์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ เทคโนโลยวีสัดชุาญฉลาด (หลักสตูร 2 ปรญิญา) (หลักสตูรนานาชาต)ิ

รัชพล หงษ์ขจร เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ เทคโนโลยวีสัดชุาญฉลาด (หลักสตูร 2 ปรญิญา) (หลักสตูรนานาชาต)ิ

รัฐพล กติรัิกษ์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ เทคโนโลยวีสัดชุาญฉลาด (หลักสตูร 2 ปรญิญา) (หลักสตูรนานาชาต)ิ

อตเิทพ ปัญญาแกว้ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ เทคโนโลยวีสัดชุาญฉลาด (หลักสตูร 2 ปรญิญา) (หลักสตูรนานาชาต)ิ

กฤตภาส ดว้งเจรญิ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

เตชภณ ใสโพธิ์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน
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พลภมูิ มนเทยีรกลุ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ศภุรดา วฒันกลุ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

กมลนติย์ ธรรมชาติ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

กอ้งภพ สนิสงัข์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

กติติช์นิทักษ์ หรรษานนทโ์ชติ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

กติตพิล สริอิมรกติ ิ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

กติตพัิฒน์ เอีย่มลอืนาม เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

กลุธดิา รัตนวจิติร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

กลุนันท์ สนัุนท์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

กลุพัทธ เขมธร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ขวญัเนตร ถีถ่ว้น เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

จารุกติติ์ ศรพีาเพลนิ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

จารุวทิย์ จงเชือ่กลาง เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

จนิดามณี จริสรวงเกษม เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

จริกติต์ มราชชาลี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

จริภัทร สขุนวิตัรศริิ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

เจษฎา แตง่สวุรรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ชยัพพัิฒน์ พงษ์ประภาชืน่ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ญาตาวี ฤกษประสตู เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ณภัทร มากสมบรูณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ณัชฐานันท์ โชคชยัธัมมก์ลุ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ณัฐณชิา เฟ่ืองฟู เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ณัฐนนท์ วงศห์นองแวง เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ณัฐนันท์ งามสมทุร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ณัฐวตัร จันโท เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ทพิยส์กุาญจน์ อาษานอก เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ธนกฤต สงิหส์งัข์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ธนดล กองสขุ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ธนวฒัน์ สอนสระนอ้ย เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ธัชพงศ์ ไพศาลธนภรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ธรีภัทร์ สงัขส์ี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ธรีะรัตน์ สดุสงวน เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

นครนิทร์ ทพิยรั์ตน์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

นพกร บญุมี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

นภาเจต ยิม้อยู่ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ปภาดา รุกขรังษี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ปลายฟ้า พุม่เจรญิ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ปัณณวชิญ์ ปานชา้ง เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ปิยธานี ศรทีอง เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ปิยะวทิย์ พลศรี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ไผทมาศ มาดไทย เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ
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พรเสก ชืน่มี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

พรษิฐ์ ชมภบูตุร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

พรีเดช เสอืแกว้นอ้ย เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

พรีะวฒัน์ พันธย์นต์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ภควฒัณ์ พันธุภั์กดวีงษ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ภัทรส์รรพพ์ร นครานุรักษ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ภาณุวชิญ์ คลา้ยอบุล เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ภรูนิท์ ดวงมาลย์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ภวูศิ ตัง้ถาวรสริกิลุ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

มนัญชยา ดอกบวั เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ยงยทุธ ชาณุภาต เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ยศพล เอีย่มออ่น เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

รพพีงษ์ วมิลเมอืง เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

วงศกร พะวงษ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

วงศว์วิธัน์ เนยีมออ่น เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

วชริวชิญ์ นกเล็ก เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

วรนิทร ปิตนิานนท์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

วสพุล พลสวสัดิ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

วศัพล พรพันธุไ์พบลูย์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ศรุตา โทรัตน์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ศริพัชร รัตนพาไชย เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ศริวิทิย์ ชมุไชยโย เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ศโิรรัตน์ นามบญุ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ศวิกร สมจติร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ศภุกร สถติยส์ขุ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

สมทิธพิงศ์ จปูรางค์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

สหชนิเดช เกตดุี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

สหัสวรรษ วงศบ์ญุธเนศ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

สริมิงคล ทองขวญัใจ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

สภัุศชยั โพธชิยั เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

หฤษฎฐ์ ไอด์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

อสิระ โชตชิว่ง เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

THETPHONE SHEINTOE เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ทัสชา ปิณฑวริุจน์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ศรุต กนัตะนันทน์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

อนัซกิา้ จันด์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กนกวรรณ เอือ้สริริุง่เรอืง เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

กมลวชิ ทองศรี เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

กวณิณาฎ์ พนูวไิลเลศิ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

กติตธิัช เฉนิ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

เกรกิธรรม ออ่นลมลู เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

Page 7 of 40



ชือ่- นามสกลุ คณะ/วทิยาลยั สาขาวชิา/หลกัสตูร

คตีภัทร ศรปิีนตา เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

จรียา กจิเจรญิ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

ชคตับดี ชยัถาวรกจิ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

ชนัญญู ลิม้เจรญิ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

ชยธร ชอูอ่น เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

ชาลสิา โพธิเ์สอื เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

ณฐนนท์ หาญทวภัีทร เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

ณภัทร วนัดี เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

ณัฐวฒัน์ วรีเดชทววีรรณ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

ณัทภร โลหะกฤษณะ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

ธนาภรณ์ แกน่เหล็ก เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

ธติวิฒุ ิ มะลวิลัย์ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

น ้าหนึง่ สขุโข เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

ปฏมิา มว่งสวย เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

พชรนันท์ คลา้ยบณัดษิฐ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

พัทธธ์รีา หลชีาติ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

พมิพด์าว ขยันการ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

เพ็ชรสยาม จงสกลุ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

ภลนิี วาปี เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

ภัสสร จวิะเรงิสวสัดิ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

รามลิ ธรรมจนิดา เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

วนัวสิาข์ เหลอืงนฤมติชยั เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

ศศกิาญ โชตชิวาลกลุ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

อรญา ใชปั้ญญา เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

กฤตธิัช ไพรสวุรรณ นวตักรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

คณุวรัญ สขุนยิม นวตักรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

จอมพล สุม่มาตย์ นวตักรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

จักรภัทร สงัฆะมณี นวตักรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

ชลธชิา พรมงาม นวตักรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

ชชัวาล ปานแกว้ นวตักรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

ชษิณุพงศ์ ศรอีทัุยวงศ์ นวตักรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

ณชิา ดว้งแสง นวตักรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

นันทพัิฒน์ เศวตวรรณกลุ นวตักรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

ภัทรพล เสรมิวงศว์ฒันา นวตักรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

วศิรุต บญุนวล นวตักรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

ศกัดิส์มบญุ รุจวิฒันพงศ์ นวตักรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

ศภุกร เอีย่มแสง นวตักรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

ชาลสิา บญุเกดิ บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดบัโลก (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ชติพัิทธ์ โชคสขุน าชยั บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดบัโลก (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ฐติชิญาภรณ์ ลอ่งดรุยิางค์ บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดบัโลก (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ณนรนิ ยิง่เกยีรตทิวสีขุ บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดบัโลก (หลกัสตูรนานาชาต)ิ
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ณัฐภัทร กติศิภุวฒันา บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดบัโลก (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ปรติต์ กนัทะเสมา บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดบัโลก (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

อญัญรัตน์ ละออเอีย่ม บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดบัโลก (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

THETPHONE SHEINTOE บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กติตธิัช แซงุ่ย่ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กติตนัินท์ วงษ์เสงีย่ม บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

เตชนิท์ จติตรัิงสรรค์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

นนทน์รฐิ รุง่ลกัษมศีรี บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

นาซฟิแทนไทย เมดนิากจิภญิโญชยั บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ปิยะธดิา บณัฑติสวุรรณ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พชิชาภา แกว้ออ่นดี บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พชิาน กติตอินงค์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

มนรดา งามเถือ่น บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

วริาภา บณุยรัตน์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

อนาวลิ เดชสง บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กญัญารัตน์ ไกลศรี บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ชนารดี แสงปัญญา บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ญาณวฒันา เสนสี บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ณัฐพล บรรดาศกัดิ์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ดลฤทัย นาคครีี บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ปรชีาวธุ มแีกว้ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

มธุติา วรรณญาติ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ศริลิกัษณ์ ตน้สารี บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ศภุณัฐ ศริวิฒันสกลุ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

สริกิานต์ สนิจริารัตนพงศ์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

กชรัตน์ ธัมมะรักขติ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

กนัยากร สมปัญญา บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

พงศธร รัตนเกยีรตสิกลุ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

ภัทรดา พนูประสทิธิ์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

มนทกานติ โกมลสวรรค์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

อนันตญา จาบทอง บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

อภชิญา ข าเปลีย่น บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

กฤษฎาภา รุง่ธนาเจรญิ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

จริายุ จารุจติต์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ชฎาภกชณ์ ไวกณัสรุส บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ชนณกิานต์ ข าสทุธิ์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ชชัชนิท์ นวเพ็ญกลุ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ณภัทร ประชมุพันธุ์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ณัฐนันท์ โตะ๊เสน็ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ณัฐวฒุิ วรเกยีรตชิยัธนา บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

นนทปิ์ตา วงษ์เกษร บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ
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นติภิมู ิ ประดบัศรี บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ปพชิญา สมทิธเิสวี บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ภัคจริา พันธส์กลู บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ภาคนิ ธรรมศริิ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ภษิูตา โรจนรัตน์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

รัชชานนท์ ชโนดมววิฒัน์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

สดุารัตน์ จันทศลิา บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

สรุยิะ เชยพชิติ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

เสถยีร หาญยนื บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

อคัศราภา ชะนวนรัมย์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

DANIEL JEEJO NOORANAL แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ณชิชา ภรสทุธจิรรยา แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ไทเลอร์ วชิยาภัย แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ธนา ชืน่วฒันา แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ธันยพัฒน์ ชยาธรธนวฒัน์ แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ปรชีาพงศ์ นลิเพ็ชร แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ภวูศิ จลุสงิห์ แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

วรศิรา รุง่เรอืง แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

วฤนท์ วงษ์ป่ิน แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

วาสนา อคัรเดชเดชาชยั แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

สลลิา ออ๋งตระกลู แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

อญัรนิทร์ ฐติรัิตนาพงศ์ แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กลัยาณนิ แสงมณี วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื 

กติตพิงศ์ มณฑริาช วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื 

จรีะพงศ์ เกตแุกว้ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื 

ชตุมิา คงแทน่ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื 

เชดิชยั ค าทอง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื 

ณรงคศ์กัดิ์ วงศล์ะคร วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื 

อมรวรรณ มลูนอก วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื 

พรรัตนาทพิย์ นักคุย่ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ นวตักรรมอาหารและการจัดการ

อจัฉราพร รัตนพันธ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ นวตักรรมอาหารและการจัดการ

กนกพร เจรวิงศ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

ธนพัทธ์ ด าค า วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

ธมลวรรณ ชว่ยด ารงค์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

พมิพผ์กา พลมาตย์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

รวภิา สเีลีย้ง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

รสสคุนธ์ ยงก าลงั วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

วรนุช หนิพาย วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

พรไพลนิ พรมแกว้ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์
บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ และการจัดการการ

ทอ่งเทีย่วและการบรกิาร (ม.รังสติ)

ชษิณุพงศ์ พว่งแมก่ลอง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 
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ฌชิา ทองศรี วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

ณภัทร นุ่มทอง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

ธนภัทร สอนตะโก วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

ธนวฒัน์ ติน้เสง้ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

นราวชิญ์ เกตพุจิติร วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

ปิยวรรธก์ อศิเรนทร์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

ภาณุวชิญ์ ปิดชดิ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

สรารัตน์ เภาดี วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

สกุจิ ยอดแกว้ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

กรกนก สทัธาพงษ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

กรรณกิาร์ พุม่สนธิ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

คณุานนต์ ขาวข า วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

จักรพรรดิ์ ใสสชุล วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ฉัตรดนัย สทุธารัตน์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ชโยดม เป่ียมไทย วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ญาณาธปิ อนิพฤกษา วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ธนพนธ์ กาญจนรุง่ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

พชรพล พรหมเพศ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

สทุธรัิตน์ ตรงจติต์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

อตวิชิญ์ ทองมาอิม่ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

อนุวตัร์ วนัจงค า วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

กฤษดา สขุสกลุ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

สขุสนัต์ โฉมทนงค์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

กนัตพชิญ์ ประสทิธิส์ชัฌกุร วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

ณรงคฤ์ทธิ์ จันทะเกษ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

ณัฏฐพัชร์ จันหาญ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

สพัุฒน์ อมัพรพพัิฒน์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

อมุาพร บญุเขต วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

นันธชิา ชมรัตน์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมพลงังาน

ปาลติา อนันธขาล วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมพลงังาน

อคัราวรรณ พทัิกษ์ศานต์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมพลงังาน

กณวรรธน์ นาวาสทิธิ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั

กษิดศิ ผดุพัฒน์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั

กอ้งฟ้า อนิค าเชือ้ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั

จักรพรรดิ วภิาครัตกลุ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั

จรีาวฒัน์ วงศป์ระเสรฐิ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั

เจษฎากร จ าปาจติร์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั

ณัชพล เกยีรตนิ าไทย วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั

ณัฐกานต์ ชนาชน วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั

ธนกฤต ไชยมณี วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั

บญุลอ้ม กงัแฮ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั
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ปรเมษฐ์ เสสล วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั

ปรยิวฒัน์ หนูแกว้ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั

ปณุณวชิ กลา้จรงิ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั

ภานุพงศ์ สธุรรมานนท์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั

วชริวทิย์ ลมิาจริากร วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั

วรีศกัดิ์ พรหมเทพ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั

ศศธิร แสงแกว้ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั

ศกัราช บวัเพ็ชร วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั

ศภุณัฐ อดุมเลศิ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั

อดศิร แสงแกว้ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั

อสิรพงศ์ บสูู วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั

อรสิา กลว้ยทอง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าสือ่สาร

ธนภัทร์ ภูฮ่ะ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ภัคพล สขุโข วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

วชิญาดา ค าเกดิ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

เอกณัฏฐ์ ยศวชริะโรจน์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

พพัิฒน์ ศรมีงคล วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

เพยีวเพยีว ไมม่นีามสกลุ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

ณปกร ละหมัด วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

พัชรลดา สวุรรณมณี วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

รัตนาวลี บตุรลพ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

อคัรชยั หนูคง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

ระตพิงษ์ ศรสีวสัดิ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิสตัวเ์ลีย้ง

กนกพล ขนัชารี วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

กอบญุ ศกุระกาญจน์ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

กญัตชิา หนูดว้ง วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ขวญัแกว้ สวา่งการ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

จรีพล แข็งแรง วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

เจนจริา ข ามี วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ณัฐณชิา เลณสจัจกลุ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ณัฐนนท์ ใจกระจา่ง วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ณชิาภัทร แสงโชติ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

นันทน์ภัส เรอืงพรหม วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ปรทัิศน์ ศรผียุ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ปัญจรัตน์ ตระการพเิชยีร วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ปณุยนุช ธนุภาพรังสรรค์ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

เปรมกมล จรเสมอ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

พรธดิา คณัทักษ์ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

พัชรดา ก าจัดภัย วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

พชิญา มุง่จงรักษ์ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

พชิญาภา พรเจรญิ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์
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พรีณัฐ มว่งไม ้ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

พรีดา บวับาน วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

รณพรรษ บญุเทยีม วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

วรัท เซยีวสกลุ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

วพิล ชละเอม วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

สรวชิญ์ ธรรมขนัธ์ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

สรินิทรพ์ร ฉ ่าตุย๋ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

สกุฤตา อนิทรแสง วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

อศริภา ทะวงคน์า วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

อสมิา บญุธรรม วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ญาณศิา ดวงหะคลงั วทิยาศาสตร์ เคมวีศิวกรรมและอตุสาหกรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

จริสดุา สมุนานนท์ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ชลติา สงิหวตัร์ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ณัฏฐน์รี ดวงค า วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ณัฐธดิา ศภุวรกลุ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ตะวนั สขุเอีย่ม วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ธนพร ใจอดทน วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ธัญญารัตน์ ดอกรัก วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ธมีาพร ชแูชม่ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

นนทพัทธ์ เทยีนประทปี วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

นฤมล รัตนะแพร วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

นันทชิา งามบญุศริสิงิห์ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

นริดา ปลืม้ถนอม วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ปวรศิา เอกอดุม วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ปารชิาติ เวยีงนนท์ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

เปมกิา ถาวรทนต์ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

เปรมฤทัย ออ่นอทัุย วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

พมิพช์นก ภูร่ะหงษ์ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

พมิพพ์ร ดอกขาว วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

พมิลรัตน์ เนาวงศ์ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

มนทกานต์ อนิทรข์าน วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

มนัสนันท์ ทองนพคณุ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

เมอืงราช นุ่มส าลี วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

วชิญาดา ใจยนิดี วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

วรีนิทร์ กมลพันธ์ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ศดศิ ทรัพยค์ง วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ศริขิวญั บวัประเสรฐิ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ศภุณัฏฐ์ เลา้เกษมทรัพย์ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

สพุชิญา เพชรเรอืนทอง วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

สภัุสสรา เสรฐิศรี วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ไสรตา ทองฤกษ์ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม
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กตญัญู พงศศ์ภุะมงคล วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

กญัญาวรี์ ตนัประเสรฐิ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

กลุกรยิา เฉลมิชยั วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ชญานุช สนิมา วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ชลธชิา รติพวง วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ชลธฌิา ใจใหญ่ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ญาตา นิม่วรรณโณ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ณพวทิย์ ทวดสญิจน์ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ณัชชา ชาญพานชิกจิการ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ณัฏฐณชิา ลกูเกดิ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ณัฐกาญจน์ แกว้เขยีว วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ณัฐชนก ชใูจหาญ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ณัฐชยา วอ่งวชิยักลุ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ธนภัทร บญุมา วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ธัญสดุา จ านงผล วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

นภัสวรรณ อภญิญานนท์ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

นุชชฎา มิง่ขวญั วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

เนตรนภา อบุลออ่น วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

โนแอล มา่เหล็ม วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

บญัญพนต์ นองเจรญิ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ปอระวยี์ ไตรวงศ์ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ปาราวยี์ สมหมาย วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ปิยะพร ไชยธงรัตน์ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ปิลนัธนา เกรยีงมงคล วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

พงษ์พชิญาพร สนสวุรรณ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

พมิพว์ภิา ประทัดธง วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

พยิดา สขุประเสรฐิ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

พริยิาภรณ์ ชายทวปี วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

พพีชิญ์ พุม่ลอยฟ้า วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

แพรวา กอนี วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ภัคนันท์ มิง่สวุรรณ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ภาวณีิ แผน่ผา วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

มนัสวรรณ มานะสขุสนัติ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

มาธติา ศรพีลไกล วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

รุจริาภรณ์ ภาโสม วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ศวรรยา พมิมะดี วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ศศกิานต์ กนกเกยีรตกิลุ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

สริขิวญั มาลยั วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

สพุรรณสา พงศธรพาณชิ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

อนสิา แสนมี่ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

อมลวรรณ เดชมณี วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม
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อรญิญา สมีว่ง วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

อรสิา อนิทรหอม วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

อาทติย์ บวัลา วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

อารยีา สทัุศโชติ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

กญัญาพร ศรสีจัจัง วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

กลุภัทร คงทอง วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ณัฎฐณชิา ชนูนิทร์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ณัฐนันท์ เงนิโสภา วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ทศพล นพดี วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

นันทดิา กรุณา วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

เปรมสนิี ปอกเพชร วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

พชรดนัย พันพพิธิ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

พรนภัส ฉัตรธนานันท์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

พลวชิญ์ ปัจจสุมัย วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

พัชรพร จ าปา วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

พชิญา โสดานลิ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

พรีวชั งามศริิ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ไพพรษิฐ์ พันธุ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

วรภัทร์ นฤบาล วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

วรัินญา กรุดศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ศศกิานต์ แกว้สวุรรณ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

สริยีา นลิใบ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

สรุภา แสนใหม่ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

อาภัทธสา แกว้สวุรรณ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

กลุสิรา สนสาย วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

เขษมศกัดิ์ สงวนสทิธอินันต์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

จตชุยั สขุส าราญ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

ชดิชนก ศลิากลาง วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

ณัชชา ชยัเลศิ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

ณัธพณธ์ เขยีวรืน่รมณ์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

เดอืนสบิ ฮดัไข่ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

ธนกร เพ็ญประพัฒน์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

ธนัชชา ลอกลา้ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

นชิาภัทร เหลอืงทพิากร วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

นภัิทร์ ดาราโรจน์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

พงศธร จ่ันทอง วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

ภาคนิ วงษ์ดี วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

วรภรณ์ สคีรา้ม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

วทิวสั ชจัูนทร์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

สโรชนิ สวุามนิ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

สจุนัินท์ ดปัีญญา วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื
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สภุาดี บษุนารยี์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

อชริะ วรีวงศต์ระกลู วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

เอกพัฒน์ ยนิดรัีกษ์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

กชพรรณ มกีลิน่หอม วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

กติตเิดช ภมูโิคกรักษ์ วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

จริทปีต์ สขุสวสัดิน์ าโชค วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

ชนัญชดิา มงคลพัฒนโชติ วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

ชวภณ เสอืแพร วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

ชติพล แกว้ไทรคุม้ วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

ณัฐวฒุิ เสมสวา่ง วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

ธนกร เขือ่นปัญญา วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

ธนาธร วงคพ์ยัคฆ์ วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

ปราณนต์ โชตสินิ วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

ปัญญพนต์ วเิลปะนะ วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

ภาณุพงศ์ ใจชอบ วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

ภาณุพงศ์ ทลูธรรม วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

รนิรสิา ค าตา วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

เลศินรา ป้านสวาท วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

วรศิรา เหลอืงรุง่ทรัพย์ วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

วริยิะ หวนัวเิศษ วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

สมรรถพล ลิม้วฒุวิงศ์ วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

อภวิฒัน์ ธนโชตธิรีนัย วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

กชมน บญุจันทร์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

กรธรรม ทองจันทร์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

กวศิรา ทวศีกัดิ์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

กนัทรากร เนนิครีี วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

กติตพิชิญ์ มกุดาสนทิ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

กติตมิา หลี วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

เกวลนิ วฒันากร วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

เจษฎาพร แกว้ค า วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

เจยีระไน ชาวสา้น วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ฉัตรชาญชยั ยนิดี วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ชลนที อาภาแสงสวา่ง วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ชานุวฒัน์ บ ารุง วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ญาโณทัย ผอ่งแผว้ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ฑติยา หลงัทอง วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ณภัทร์ วรกติตวิงศ์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ณัชพล สทีอง วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ณัฎฐณชิา ชดู า วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ณัฏฐนันท์ ศรพัีนธวานุสรณ์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ณัฐนันท์ ถิน่ทวี วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์
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ณัฐพงศ์ พงศจ์ารุมณี วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ณัฐวดี ผวิดี วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

เตชสทิธิ์ จันทร วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ทัศนพ์ล แดงอร่าม วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ธนกร ศริเิกตุ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ธนพนธ์ กลิน่หอม วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ธนภัทร์ เกดิเป่ียม วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ธรรมสรณ์ ประเสรฐิศรี วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ธรรมสงิห์ มสูกิะปาละ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ธณีภัทร คล ้าคลา้ย วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ธรีทัศน์ เทีย่งธรรม วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ธรีเมธ เจรญิกติศิพัท์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

นันทกร แสนหอม วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

นับดาว ระรืน่จติต์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

บรพัิตร จรยิาทัศนก์ร วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

บษุราภรณ์ เมตดี วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ปฏภิาณ สงิหค์ าป้อง วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ปณพร แป้นแกว้ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ปภัสสรา พึง่เกษม วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ปรยิภัทร ปลัง่ดี วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ปรสิา อานุภาพสโมสร วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ปวชิญา กระทุม่ทอง วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ปณุยนุช หติานุรักษ์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

พรพศิทุธิ์ สภุวาลย์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

พสกิา พงษ์เสวลกัษณ์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

พสษิฐ์ มาลารัตน์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

พัทธนันท์ ฟุ้งเฟ่ืองวรชยั วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ภัทรพงศ์ ยอดทองหลาง วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ภวูศิ ใยสงู วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

มารสิา ยงูศริกิาญจน์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

รนิลนี มสีมงิ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

รุจณชิา เทยีนงาม วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

วรกจิ วนัวงษ์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

วรชสิา บญุเลศิ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

วรวชิย์ รอดทา่หอย วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

วชิญพงศ์ พรหมจรรย์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

วธิวทิย์ หมกทอง วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

วมิลสริิ อนิยนิ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

วริมณ ตามรักษา วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

วลิาสนิี ใหมด่ี วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

วษิณุ อทิธเิสถยีรกลุ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์
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ศริสทิธิ์ เรอืงศลิปวไิล วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ศภุรา สวุรรณทพิย์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

สทุธโิชค แยม้ยิม้ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

อภชิาติ พนิจิผล วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

อยัรนี จรกา วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ไอยลดา มผีล วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

กมลพร บญุระดม วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

กฤต อภวิฒันะตระกลู วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

กฤตนิ หนูไชยันต์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

กฤษฎา รุง่เรอืง วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

กญัญาณัฐ สงัสมานันท์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

กติตศิกัดิ์ แกว้จันทร์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

เก็จวราธร นาพระยัพ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

เกยีรตศิกัดิ์ ทวเีงนิ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

คณัุชญ์ วงศร วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

จารุณัฐ พันธุศ์ริ ิ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

จริาภรณ์ มอญปาน วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ชญาภรณ์ สทิธโิชค วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ชนัษฎา จรัีตนะภวบิลู วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ชลชาติ ป่ินทอง วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ชลพนิทุ์ สรุยิะจนิดา วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ชษิณพัศย์ ศรเีนธธิโนทัย วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

โชตกิะ ตัง้พริยิะกลุ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ซอฟวาน วาแม็ง วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ฐติมิา บวับาน วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ณภัษ อว่มศริิ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ณัฐจรยีา วชิยั วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ณัฐวรรณ จันทรเ์กลีย้ง วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ตกัยศ์ลิา ทองหลอ่ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

เตวชิ สวุรรณมณี วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ธนวฒัน์ แกน่นาค วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ธนวชิญ์ สกลุทองไพศาล วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ธธีัช ศริวิงศ์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ธรีดา เคนทะชาลี วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

นภัทร เหล็กดี วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

นัฐนสนิ จารุวรรณ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

นารรัีตน์ ผลงาม วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

นจิติตรา อศัวภษิูตกลุ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

เนตรธดิา เงาศรี วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

บญุยวรี์ พทุธกิลุวฒุิ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

บณุยกร ปัน้สวย วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู
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ปฐวี กายสทิธิ์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ปณัฐชนน โรจนดษิฐ์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ปรยิาภัทร ชศูรเีอีย่ม วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ปัญญากร ภสูอดเงนิ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ปณุยาพร ชิน้งเูหลอืม วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

พลวตั ทองคง วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

พัชรวชิญ จันมลู วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

พสิฐิพงศ์ บวรธรรมรัตน์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ภคนิี คงคนนท์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ภัทรวดี ศรสี าราญบ ารุง วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ภัทรวจิติรา อปุถัมภ์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ภาณุวชิญ์ ยงดี วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ภริารัจ ส าโรงทอง วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ภษิูนันท์ ปรศิวงศ์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

รัชชานนท์ จรรยงพันธ์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

วรปกรณ์ พงษ์อดุม วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

วชัรพล พรหมลทัธิ์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

วชัรพล พฤษาระยัพ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

วาทนิ ศริวิฒัน์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

วทิวสั ศรมีงคล วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ววิธิวนิท์ มกุดาเสถยีร วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ศริดา ลาสอน วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ศริวาร เกษไตรยกลุ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ศภุกร สขุพลอย วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

สกุนัตา วนัหมัด วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

โสพศินภา นิม่นวล วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

หนึง่ฤทัย เพชรนอ้ย วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

อตวิชิญ์ จติรอมรภาคย์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

อนุพงศ์ ฉันทเมธกีลุ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

อภสิทิธิ์ เยยีระยงค์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

อรสิรา จติรประภา วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

อคัรพรฤดี ดอนสนธิ์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

อารยีา สมมี วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

SOE MOEHTET วศิวกรรมศาสตร์ การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Yu Wai Wai Khine วศิวกรรมศาสตร์ การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

จติตพัฒน์ ควูจิติรสวุรรณ วศิวกรรมศาสตร์ การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

เจตสภุา ไชยวฒัน์ วศิวกรรมศาสตร์ การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธรีวสัษ์ วรสทิธิก์ติกิลุ วศิวกรรมศาสตร์ การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปาลดิา โรจนว์ฒันวงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

สริวิรรณ อรรถสกลุชยั วศิวกรรมศาสตร์ การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

เสฏฐวฒุิ สายศร วศิวกรรมศาสตร์ การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ
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ณัฐรญีากร เศรษฐกจิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พลอยภัค เวชสทิธิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พทิวสั โตรุง่เรอืงยศ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

รมติา มเีรีย่ม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

วสษิฐพ์ล ผลสวสัดิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

วทิวสั ธรรมประดษิฐ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กฤตพิงษ์ องคอ์นิทร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

ชมพนุูช เลศิสริศิภุวงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

ธนกฤต สงัขท์อง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

มนัสวี เอีย่มฉลวย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

วศวิงศ์ จงขวญัยนื วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

ศริพิร ทองศริิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

สริโิรจน์ ชยันธิคิณุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

สบืศกัดิ์ ยาชะโลม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

สพุรรณษา ภาคอรรถ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

อมัรนิทร์ เหลอืงออ่น วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

คณุานนต์ ศริอิอ่นด ารงค์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

จนิตจ์ฑุา แสวงสาย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

จริวฒัน์ เกยีรตอิมรสริิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

ไชยรัตน์ ดดีเปาะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

ณัฐพงศ์ ใจธรรม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

เตชธรรม มสีตัยธ์รรม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

ธรภวษิย์ กาทองทุง่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

ธรีเดช หนิดี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

นรุตมช์ยั นันทวศิาล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

ปรญิรติ ปานมงคล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

ปวชิ รัชตสทิธกิลู วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

พงศส์วุชัร พรายเพ็ชร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

พลฎัฐ์ กนัใจ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

พชิชาพร นธิกิจิเกษม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

ภมูทัิศน์ สวุรรณ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

อรสิรา โคตรัตน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

เอเดน จันทรจ์า้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

ฮสันูน บญุประเสรฐิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

กฤตเมธ กติอ านวยพงษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

กฤตธิี ตนัเจรญิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

กฤษดา รักสกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

กษิดศิ สมาด วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

กติตธิัช องัสทุธวิงค์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

คฑาภัท คณุธรรมสถติ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

จณสิตา ค าหวั่น วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์
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จักษวฏั เรอืงอร่าม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

จริพัฒน์ ตรสีวุรรณ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ชนาธปิ ใยเยีย่ม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ฐานติา จรัสชยัวรรณา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ณภัทร วรธันยธรณ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ณสติ ผลญัชยั วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ณัฐวฒุิ ฉายอว่ม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ทักษ์ดนัย ดเีผอืก วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ธนธัส พนิธุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ธนะพัฒน์ พงศพั์ฒนรัฐ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ธนาธปิ โปนา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ธัญพสิษิฐ์ สรุยิาโรจน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ธรีุตม์ เอีย้วสกลุรัตน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

นภันต์ เวชพร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

นันทกร นันทวสิทิธิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

นชิรัตน์ ทัดเทยีม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

นริดา อารมยศ์กัดิอ์ารยี์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ปรชิญ์ นาคเกตุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

พงศพัศ วงศส์วสัดิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

พงศพัศ เกยีรตธิรรมรัช วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

พรเทพ ธรรมวงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

พลภัทร จนิตธรรม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

พชิญตุม์ จันทรส์ม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

พทัิกษ์พงษ์ สาวงศน์าม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

พรีวสั โกสติ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

เพชร ตรยิเจรญิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ภณ ชืน่จติตศ์ริ ิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ภพธรรม แกว้ศรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ภัทรชยั วรรณสนัทัด วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ภาสกร พลแสน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ภวูภัทร จัยสนิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ยงสขุ ประเสรฐิสขุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ยศพัทธ์ ปณุยวรพันธ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

รณกร คปูระสทิธิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

วรโชติ บนัลอืพงศพั์นธุ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

วสษิฐพ์ล มลวิลัย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ววิตัร เตชะโกศล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

วศิภัส พัฒนพันธ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

สริญิญา เสรมิสริสิมัพันธ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

สรุเดช ตัง้ใจจงเจรญิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

อรญิชย์ ชาตลิะออง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์
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อาชวีะ พยงุศรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

กชกร มะฮเูซ็น วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

กฤตภาส ชนิอปุกจิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

กวนิทพิย์ อนันตกจิโกศล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

กวสิรา ตวงชยัธนากร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

กาจนภ์ผูา วงศแ์สงอรุณศรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

กติติ วสยิมงคลกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

กลุธดิา ชอ่งโก ้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

คงฤทธิ์ ชมชืน่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

จริายุ จติราช วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ฐติวิฒัน์ นยิมจติร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ณัชชา วงศว์ราพทุธ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

นรลกัษม์ นา้เจรญิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

นัชชา ประสพรัตนสขุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ปภังกร ถนอมรอด วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

พันพร พรหมสรุนิทร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

พมิพช์นก นุชประเสรฐิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

พรีวสั กตุนันท์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

เพชรรัตนด์า ดอีนักอง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ภเูบศวร ใจบญุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

มณศิรา กาววีล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

เมธี ปัญญาหอม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

วชริวทิย์ บรูณสถติยพ์ร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ศรศกัดิ์ แสงสวุรรณ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ศริบิญุญา สาทสทุธิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

สรวชิญ์ ธนาคณุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

สสธิร เกตแุกว้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

อนุรักข์ โพธยิก วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

องัศมุารนิทร์ เดชทองจันทร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

อทิธกิร ฉันทโสภณ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

อษิยา บญุจันทร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

SENGEREMA MANYANDA MASANGWA วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคม ี(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

SOVANNEARYROTH OUYUNG วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคม ี(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ธนภมูิ จรัสศรชีล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคม ี(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ธรียทุธ เจรญิอดุมชยั วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคม ี(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ปทติตา ศรนีวลนัด วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคม ี(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ปัณณภัสร์ วรพัฒนะลกัษณ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคม ี(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กฤษตณิ โชคอาภาพงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

กนัตเมศฐ์ ภรูชิเจรญิพงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

กติตศิกัดิ์ สรัุสโม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

เขตตะวนั ศรพีริอด วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล
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จริายุ ฉัตรภวกลุนนท์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

ณัฐรัช ถนัดคา้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

ดร เพยีรชนะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

ตอ่ตะวนั แยม้ยิง่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

ทววีฒัน์ เสฏฐววิรรธน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

ทวศีกัดิ์ หวนัหมะ๊ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

ทัชธชา สงัขส์วา่ง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

ธนกฤต เสมาใหญ่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

นพกร วงศน์คิม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

พชรพล จันทรส์วา่ง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

เพชรภมูิ ศลิปสงัขเ์ลศิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

ภคพล ศรศีรก าพล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

ภรศิกร ใจดี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

เมธาสทิธิ์ ศรเีสวกกาญจน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

วรกฤต ดาสมบรูณ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

ศวิกร มเีนตรข า วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

ศวิภรณ์ เต็มฤทธวิงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

ศภุกติติ์ ลกัษณ์สริโิรจน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

ศภุพณัฐ วฒันเจรญิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

อนัญญา นริพาธ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

อรรฆพร โพธิเ์จรญิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

Benigno Megia III วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

PHONEMYINT AUNG วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

จักรภัทร มณีจร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พัฒนภ์มู ิ พฤทธพิงศส์ทิธิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

วลัดษิย์ เตยีวอนุทัตกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ศรัณย์ รัตนโกวทิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

KHINNYEIN CHAN วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

KYAWZAW LINN วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กรกฤตย์ ก าป่ันแกว้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ปทติตา พันธส์ขุเลศิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ภมูริะพี จติรกีาร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

รนิรดา บวรธรรมรัตน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

วรปรัชญ์ เมนิเมอืง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

Gautam Sunuwar วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

MYOPA PAKYAW วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

PHYOTHI KHAING วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กษิดเิดช ไชยสวุรรณ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ชานน เทอดสวุรรณ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ณัฐวสัส์ ศกัรภพนส์กลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ณัฐวฒุิ หลนิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ
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ธรีภัทร เสนานุช วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ภผูา เดน่แพทยช์รางกรู วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ศภุจติร์ ภักดวีงษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ณฐมนวรรณ สอนตระกลู วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ณภัทร สวุรรณฤทธิเ์ดช วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ณัฐภัทร ขนุเณร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ธนาคาร เกษรมาลา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ธรีะชยั ศรมีวีงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

นนทกร จวนทองรักษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

บษุราคมั จ าปาหอม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ปกรณ์เกยีรติ แซเ่ฮง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ปกรณ์ธรรม แซเ่ฮง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ปวโรธน์ คงประสทิธิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

พชร แซเ่จา้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

พชรวศนิ เครอืทอง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

พบเอก สงิหใ์หม่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

แพรวา อนุพานชิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ภานุเดช ชยัสงคราม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ภาวชิ อนิทรอ์ดุม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ภาวดิา เลยีงมงคลการ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ภรูนิทร์ คงสมบรูณ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

วงศธร เฉลมิบญุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ศริวิรียา จ าปาลาด วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ศภุณัฐ นันธสิงิห์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

หฤษฎ์ กมลรัตน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

เอกรนิทร์ สมุโนทยาน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

พสิฐิพล จันทรแ์จม่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมพลงังาน (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ภัควชิญ์ ชทูอง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมพลงังาน (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

วรทิธิ์ จรีะรัตนวไิล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมพลงังาน (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กติตธิัชส์ ใจหา้ว วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

เกรกิพล ไกรปยุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

จรัิฎฐ์ ถนัดกจิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ชนวรี์ งามข า วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ชวนิ ธนะทพิานนท์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ชายชาญ พลบัโต วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ฌานวทิย์ แกว้ใหญ่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ณทวี แกว้หนูนา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ทวทีรัพย์ จรยิโสธร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ทัตตด์นัย อึง้ปกรณ์แกว้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ธนพัฒน์ สดุธรรม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ธนาคาร คุม้สวน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า
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ธนาธปิ กาวไธสง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ธนาพล หงสแ์กว้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ธธีัช ลกีลุนมิติ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ธรีช์นน สดุสงวน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ธรีธ์วชั ศรนุีชศาสตร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ธรัีตม์ งามพรวพิธุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

นลนิรัตน์ จรัสจารุทัศน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

บญัญวตั เลศิพฤกษ์สกุจิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

บณัฑติ กจิเกตุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ปวรศิ วงศก์จิพาณชิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

พัชร วรกจิพนูผล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

พรีเดช ช านาญดี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ภวตั ผอ่งอ าไพ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ภรูพัิชร อนิทองชว่ย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

มนิทดา สานนท์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

รนิรดา ภมูจัินทกึ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

วโรรส ตนัพงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

วชัรพงศ์ ศรรัีตนานนท์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

วรีภัทร พัฒนะอิม่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

สรวศิ สบืตระกลู วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

สริวชิญ์ ชมนา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

สภุชยั เพชรคง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ณธรรศ บญุแสง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลงั (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ณักษ์ สขุเขตต์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลงั (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

นพวรรธน์ ทองแยม้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลงั (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ปาลาวี อนันหนับ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลงั (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ภควฒัน์ ทวเีดช วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลงั (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ภัณฑริา อะโสต วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลงั (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

สริปิภารัชต์ สวุณัณะศรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลงั (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

สวุภัทร เหลา่รวมทรัพย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลงั (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

เสฎฐวฒุิ งานยางหวาย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลงั (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

อตคิณุ วงศศ์รินิพคณุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลงั (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

KAUNGHEIN SAN วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

SWEMAR MINHTIN วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

Thae Moe วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กติตธิณัฐ กติตคิณุชยัพร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ทพิกฤตา กฤตยาเกยีรตกิลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ภษูณศิา โสวณัณะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

อรญิชย์ เนลเลปเชนโก ้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กฤตภาส พุม่พนู วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

กฤตภัิท ตัง้คงภัทร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั
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กษิติ ค าคง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

คณสิร ฉางพมิาย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

จตรุภัทร สรุการ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

ชนภัทร ทพิยมนตรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

ณภัทร สตับนั วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

ณัฐธัญ แสงสกุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

ณัฐวฒัน์ สนัตวิฒันานนท์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

ตน้น ้า จันทรแ์จม่ใส วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

เทพกวนิ สนุทรชืน่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

ธนาภรณ์ ทวธีนา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

นภสนิธุ์ วฒันนาคะกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

ปกรณ์ วนัดี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

ปรเมศร์ นวลอึง้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

ปรัชญา รัตนวฬิาร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

ปัฐธกร แน่นหนา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

ปณุยวรี์ ยุน่ประยงค์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

พงศภัค ฉลวยศรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

พรีะพัฒน์ พัฒนวนชิชากร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

เพ็ญพชิชา สชุนรุจริะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

เพยีร ตรยิเจรญิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

ภเูบศวร์ สวรรยานนทลี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

มนัสวนิ สงัขเ์อยีด วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

ยศกร ตนัเฮง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

รนิลดา ใจเย็น วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

วรีนันท์ ขอนดอก วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

ศภุวชิญ์ จันทวงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

สทุธวรี์ ผลโต วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

อภมิงคล พนูสวสัดิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

กฤษณ์กมล อาจคงหาญ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

กวศีลิป์ ปรชีาศลิป์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

คณุานนต์ ศรสีกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

คณุาวธุ ชยักติตศิลิป์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

จักรกฤษณ์ รุง้โรจน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

เจรญิชยั รมิพนัสสกั วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ชณตินันท์ พรามพลิา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ชยธร เลศิศศภิากร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ชลากร ดวงพลอย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ชาตธิรรม สดีาพล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

เชาวพทุธ กรมแสง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ไชยภพ ครวญเชยีงเพ็ชร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ฐปนพรรณ น าพลูสขุสนัต์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา
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ฐติวิชัร์ บวัศรยีอด วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ณภัทร ฤกษ์สมบรูณ์ดี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ณัฏฐกติติ์ ธงชนะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ณัฐธดิา รุจกิวนิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ณัฐภัทร บญุเฟรอืง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ณัฐภัทร จงรักษ์ธนกจิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ดนัยยศ ทะตนั วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ตนุภัทร เกตนุวล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ไตรภพ น ้าทพิย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ธนภัทร โชตกิลาง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ธนัชชยั มว่งชมุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ธราดล สขุร า่ไป วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ธาวนิี โคตนจิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ธรีภัทร์ รักษาพันธ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ธรีภัทร เอมสมทุร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

นพสทิธิ์ กาญจนว์วิฒัน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

นติธิร เรงิสงูเนนิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

เนตธิร วฒันะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

บวร วงศจ์มุปู วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

บรุฉัตร เลศิอนันต์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ปฏพิล ภริมยอ์ยู่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ปฐมพงษ์ มโนศลิปกร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ปภาวรนิทร์ เมาตากนอ้ย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ปิตกิร วฒันเดชาวงศกร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ผกาแกว้ แสงสวุรรณโณ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

พรพรหม เพชรคง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

พฤกษ์ บญุเจรญิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

พลวตั วงศภ์าค า วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

พชิชา พงษ์ศริิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

พทุธพิงศ์ ปิยวฒันธ์นโชติ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ภรภัทร ประทปีเสถยีรกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ภัทรภณ พลเดช วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ภัทรพีร นงนุช วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ภชูสิส์ แสงทองสี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ภทูติย์ เปรมโปรย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ภเูบศ จันทรป์รุง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ภมูพัิฒน์ นามเดช วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ภมูริพี ทวีะรัตน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ภรูทัิต อรุณศรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

รัชชานนท์ ค าเมอืง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

รัฐปกรณ์ ชนะสขุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา
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วรทิธนัินท์ เจยีไพบลูย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ศรัณยฤ์ทธิ์ ฤทธิเ์ชาวนะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ศวิกานต์ เมรนิทร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ศภุณัฐ เจรญิวฒัน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ศภุเศรษฐ์ เขตไพบลูย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

สทิธศิกัดิ์ เบญจวาณชิยก์ลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

สขุมุา ดวงดี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

สทุธนัินท์ สือ่ยรรยงศริิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

เสาวรส ขนุทอง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

อธบิดี พลเคน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

อนพัช ลอืค างาม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

อภชิญา เสอืนลิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

อทิธศิกัดิ์ บญุมาก วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

โอชษิฐ์ จริะเสวี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

Aeindray Chit Su วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

AYEMYATKYIPHYU AYEMYATKYIPHYU วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

EIEI PHYO วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

JUEJUE THANT วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

MAYTHANT ZINKYAW วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

MAYTHUZARAUNG - วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

MINKHANT NAING วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

Myo Thuta วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

PHOOPWINTNGWECYN PHOOPWINTNGWECYN วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

Samual Whitehead วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

SWANYEHTET SWANYEHTET วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

บาบา จนูโจ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พรีพล ปิยะรัตนวฒัน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ภัทร อาภามงคล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

วพิธุ ศรอีทุารวงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

เสฏฐวฒุิ สงิหโ์ตทอง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กรกนก ศตัรูพนิาศ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

เกยีรตศิกัดิ์ พนิติภชุพงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

จดิาภา เรยีงวไิลกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

จภิาดา กติตพิงศธ์ร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

จริธนัฐกร พพัิฒนว์รีเดช วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

จริาพร ชนิพรีะเสถยีร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

จรีนันท์ นาเมอืงรักษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

ชนพัฒน์ เวชพฤกษ์พทัิกษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

ชมพนุูช บตุรดี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

ชชัชญา สวุรรณจนิดา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

ณฐกาย ชว่ยชเูชดิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ
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ณพดนัย เศรษฐไพศาล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

ตลุย์ พฤกษะศรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

ธันยธรณ์ กลิน่อบุล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

ธธีัช ตระการพนิจิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

นวพล ไทยจนี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

นันทพัิฒน์ ลสีใีส วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

ปฏภิาณ ชงกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

ปรวรรษ ปานฤทธิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

พลวชิญ์ ชนุเกษา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

พมิพล์ดา สงัขส์วสัดิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

พรีพัฒน์ แกว้ทอง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

ภธูเนศ รุง่เรอืง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

วรรณศลิป์ ภูท่รัพย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

ศภุกร ภัทรพทัิกษ์พงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

อตกิานต์ ศรินิรกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

อภชินม์ พรมเพชร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

อภสิทิธิ์ เทยีมพงษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

แอนฟิลด์ วาซนั วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

กษิดศิ ทองออ่น วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

กญัจนพรรณ ตาค าวนั วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

จรัิฐตกิาล นลิไชย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

จฑุารัตน์ จันทะเขยีน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ณัฏฐว์ารี ไตละนันทน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ณัฐชดุา วงษ์เสนา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ณัฐธยาน์ ชา้งแรงการ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ณัฐรัตน์ หวงัใจดี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ตณิณ์ แยม้พันธ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

เตชนิท์ เอือ้จริะพงษ์พันธ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ธนพล สมฤทธิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ธนวฒัน์ รุง่เลศิเกรยีงไกร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

นฤดล สารวฒุิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

บดนิทร์ พันธเ์ดช วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

เปมกิา เชือ้นอ้ย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

พงศพ์ล ววิฒันส์นัตวิงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

พชรพล เจนพานชิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

พัสตราภรณ์ แตง่งาม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

เฟลกิซ์ ดอมโบวส์กี้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ภัทรชนน เมธาวฒุยิาภรณ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ภัทรานษิฐ์ ลีส้รุยิวงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ภมูพัิฒน์ วสิทุธแิพทย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ภรูวิจัน์ จรัสภาณุรัตน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)
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รฐติา สวา่งเดอืน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

รพวีจิญ์ เอีย่มพันธ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

รมยช์ลี แกว้สา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

รววีรรณ เฉลย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

วรรณชนก บณุยมณี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

วสนัต์ บญุสงค์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

วชัรพันธ์ ศริอิาคเนย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

วฒุภัิทร เอีย่มสมบรูณ์สขุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ศศวิมิล แกว้มณี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

สรพัศ พศิลิป์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

สริวชิญ์ ไตรสวสัดิพ์านชิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

อษุมา พธีรากร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

CHERRYHLAING KYAW วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

Hnin Ei San วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

Jessica Jayakumar วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

KYIKHAING KHANTSOE วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

Om Prakash วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

PAING THETKO วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

PYAEHTOO KHANT วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

SET KAUNG SAN วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ZARNI HEIN วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กริวฒุิ เฉลมิกจิไพศาล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ณัฐจติต์ บญุศริมิณีโชค วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ณัฐวศา มโนมัยวบิลูย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ธัญธร เกดิวฒันะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ธรีกานต์ ตัง้จติรสดใส วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พงศพ์เิชฐ ราคชติ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พรีพัฒน์ พรีศานต์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ภดูศิ เจษฎาธรรมสถติ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ยศธบดี แสงอารยะกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

สริวฒุิ วรีะววิฒัน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

โสรัจ เอีย่มสอาด วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

อดเิทพ ไชยลงักา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กชพร ศรสีวา่งวงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

กนษิฐา รัตโนดม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

กรรวี คงเสอื วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

กวสิรา เกตวุรรณโสภณ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

กวรี์ เพ็งสขุแสง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

กานตเ์มธี แสนโน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

กติตยิา เจรญิสขุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

จาฏพัุจน์ พลูเกดิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร
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เจตวฒัน์ รัตนกรธนรัศมิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

เชดิวงศ์ พรสทุธรัิตน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

ฐานดิา จารัตน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

ณัฐกติติ์ คหูามณีรัตน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

ณัฐธยาน์ ตรุโนภาส วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

ทักษพร สขุขชีล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

แทนคณุ ธนาคณุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

ธนกร รามประเสรฐิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

ธัญญา สวาสดี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

ธตินัินท์ เพชรฤทธิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

นันทน์ลนิ สายจรูญ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

เบญจพร ศรสีมทุรนาค วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

ปภาดา พมิพดุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

ปาณสิรา ลดัลอย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

เปมกิา ประตาทะยัง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

พชรพล โยธาแสน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

พรชนก รสชุม่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

พรรณภัทร ยงวานชิากร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

พัทธธ์รีา ศรธีกิาร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

ภคนิี วงษ์ลอ้สวุรรณ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

ภาสนิี ศรชีาติ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

ภมูิ กลุเทศ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

ภวูดล เสาวโรจน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

มทุติา พรอ้มมณี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

วรรณกนก แกน่โน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

ศริกิลัยา ประกจิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

ศลิารัตน์ จันทชารี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

หนึง่ฤทัย เสง็สกิลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

อตกิานต์ โสภารัตน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

อรวรรณ โคตรพรม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

กษิเดช ธนาธัญสริิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

กณัฑเ์อนก สลบัศรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

กนัตธ์รี์ ลบิวาณชิย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

คณาธปิ วงศจั์นทรแ์ยม้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

จริภัทร กรรณสตู วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

เจษฎาภรณ์ ยนืยิง่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ชยกฤช กลุศริิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ชาตาศริิ ชาตาดี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

เทพนิทร์ วลิยัหลา้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ธนากร ณ ระนอง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ธันวา ขนัธฤกษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์
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นชิานันท์ จันอดุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

นติพัิฒน์ กนัภัย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ปทติตา จนิตภ์าณี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ปัณฑติา ไชโย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ปญุญาพร กอ้งยนืยง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ภมูพัิฒน์ กลัยานนท์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ภมูรินิทร์ อสิสรยิกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

มนัสวี นัคราบณัฑติย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

มนุนิทร์ จนีไทย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

รตนพร จันทรบ์ ารุง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

วศิณุ กนัเกตุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ไวยกณูฐ์ พุม่ผกา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

สมรรถชยั สมมตุรัิมย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

สริภพ ทพิโสตสกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

อจัฉรา ส าราญใจ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

กติตพิศ จันทรว์ฒันศ์ริ ิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

เขมมกิา ลลีาขจรโรจน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

เจษฎา ชเูชดิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ฐติมิา ศกึษากจิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ฐติรัิตน์ ผดงุเกยีรตวิงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ณัฏฐกานต์ ประมาณพาณชิย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ดนุสรณ์ สงวนสนิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ธนกร เลศิศริลิดัดา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ธัญมน เพชรสภุา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ปารัณวชิญ์ สทุธรัิตนช์ยัชาญ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

พรพชิชา ลัน่ขนัธ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

พาขวญั องัวฒันพานชิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

พริชชั อรรถปรดีี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

เพิม่ภรณ์ ธรีะวฒุิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

วรัิณดา อนิทนนิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

วรีากร กลางสาทร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ศริปิระภา พานแกว้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

สานุ ทองแดง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

สริวิฑัฒ์ กจิบญุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

อมรเวธน์ วาสรับ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

อรรถวดี วทิยาพทัิกษ์วงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

กนกวรรณ นอ้ยจนิดา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

จรีนันท์ พลูผล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ณภัทรา บณัฑติวรภมูิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

สีส่ ี่ นันดาทนู วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

สปุระวณ์ี สทุธชิว่ย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ
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กศุลนิ กลิน่พยอม วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

เขมทัต ถาวรยิง่รัตน์ วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

คมวศิษิฏิ์ ประชมุรัตน์ วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

นรพนธ์ ครองเดช วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

ปราชญเมธี เทพสงิห์ วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

มาชารี เฌอรลินิ วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

อทิธพัิทธ์ แป้นเกดิ วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

กนกชนก แสนราช ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

กฤษดาพร ค าพริะ ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

กติตพิล สวุรรณศรี ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

จนิดามณี เจรญิศลิาวาทย์ ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

ชนายทุธ รักษศรี ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

ณัฐสนิี ชนะจันทรแ์ดง ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

ณชิา เสถยีรรูป ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

ทองทราย วฒันพันธ์ ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

นันทนัช อ านวยชยัศลิป์ ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

นัยนภั์ค ผอ่งจติ ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

ฝ่ังฝัน ลขิติตระกลู ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

พงศพ์รัิชย์ แป้นพงษ์ ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

พมิพพ์ศิา สมยา ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

ภัทรภมูิ ผูด้ปีระเสรฐิ ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

วชริญาณ์ เถยีรประภากลุ ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

วรัชยา สาลี ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

สธุาทนิี ทองค า ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

อภริดี แดงมนิ ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

อบุลวรรณ ระบเุงนิ ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

กติตภิณ โงสนัเทยีะ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

ชญานติย์ ทวสีทิธิ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

ชญานศิ เจรญิทรัพย์ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

ธนดล สทิธปัิญญาพทัิกษ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

ธนรัชช์ ปรยิานนท์ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

ธมนวรรณ สนัตธิาราภรณ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

นุชนาฎ เสอืมัน่ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

ปทติตา นราธรสวสัดกิลุ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

ปวนัรัตน์ โคตรทพิย์ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

ปณุยวรี์ แจม่แจง้ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

ปณุยาพร ราชวานชิ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

พัชรยีา เชือ่มาก ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

ภัทรนธิิ์ หอมดี ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

รุจริดา ทองสวุรรณ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

ศริญา ธรานันต์ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม
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สรินัิดดา สริเิกษมเลศิ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

อารยีา โคตรสมบตัิ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

กนกวรรณ แสงแดง ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

ฐาณัชชา ดว้งนุย้ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

ธัณญภัช ภูเ่มอืง ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

นภัสวรรณ วรรณขาว ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

นันทน์ภัส แกว้นคิม ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

บณุฑรกิา พตดว้ง ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

ปาณสิรา เขยีนโคกกรวด ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

ปานเทพ สหีนาท ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

พงศธร ภัทรวฒุวิงศ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

พรนภัส สวุรรณรัตน์ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

พริพัฒน์ จวิะคณุานันท์ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

พทุธชาติ เพิม่บญุ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

มนัสนันท์ นันทวงศก์าร ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

มัลลกิา เวยยาวจัมัย ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

รัตนณ์ภัทร มงคลเกดิ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

ศวินาถ นาควงัไทร ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

สติานันท์ สวนสมทุร ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

สติาภา เกยีรตบิญุเกดิ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

สริขิวญั ใยโพธิท์อง ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

สภุโชค ชยัฤกษ์วไิลกลุ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

อรัญสญิา ทรัพยส์ทุธิ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

กญัญาณัฐ อนิทรเีกดิ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

จริประภา ไชยยา ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

จริเมธ จันทรต์น ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ชนกิานต์ เพชรผึง้ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ชนดิาภา จันทรโ์ท ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ชวกร อาษาดี ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ชญัญา วชัรภาสกร ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ชาญยทุธิ์ ชวะวทิย์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ญาณา ถนอมชาติ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ญาณศิา นาคขนุทด ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ณัฐสดุา ทับทวี ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ธนพนธ์ สขุคง ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ธนพัต แกว้ศรทีอง ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ธนัท วสิฐิศกัดิถ์าวร ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

นันทน์ภัส พลูสวสัดิ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

นันทภัค กรธนาพงศ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ปณติตา อบัดลุเลาะ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

พรสิา วเิศษหอม ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ
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พชิชากร โตทอง ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

พมิพน์ารา อ าภรณ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

พรีณัฐ เหลา่สขุสกลุ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ภัทรภร จันธ ารงค์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ภัทราภรณ์ บตุรโชติ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ภัทรนิทร์ จ านงสขุ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

มนัสวี ไพพนิจิ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

มารสิา ปวยทอง ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

วฒันพัชร โชติ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

วรีะวตัติ์ สถาพรพนิติ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ศริพัิกตร์ นสิยัซือ่ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ศภุสิรา เลศิพริยิพงศ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

สรดิา มงคลน า ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

สรติา จันทรก์ลัน่ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

สพุชิชา ดวงเนตร ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

สพุชิฌาย์ พทิรูกจิจา ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

สวุชิญา ประชาชาติ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

อรฑนัินท์ กรุดนิม่ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

อศสิ หัดโดย ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

เอกปวรี์ ลาตฟีี ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

กวสิรา ศรธรรมลี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การถา่ยภาพ

กอ้งภพ สงัขดษิฐ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การถา่ยภาพ

ฐติพิร อ าไพจติร สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การถา่ยภาพ

ธนา ธาราพติร์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การถา่ยภาพ

นฏกร กกีาศ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การถา่ยภาพ

นชิาภา จันทรส์วี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การถา่ยภาพ

ปรภัทร เพชรคลา้ย สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การถา่ยภาพ

ภัทรพล สดุเฉลยีว สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การถา่ยภาพ

เสรวีชิญ์ อนุรักษ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การถา่ยภาพ

อดศิร เผา่วณชิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การถา่ยภาพ

กานตธ์ัญชนติ นวสกลุธนนนท์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

จรัิชญา ชชัวาลวบิลูกจิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

จฬุาลกัษณ์ บวัรุง่ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

ชยธร ชุม่ชืน่ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

เฌอมณิฎ์ ศรกีรด สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

ฐานดิา จันทรค์รีี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

ณัฐนชิา เนยีมหลาง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

ณีรนุช รัตนไชยานนท์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

ธนดษิ ปานเขยีน สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

ธัชชยั ลวีฒันาวรากลุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

ธันยธร เบญจทศิมงคล สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์
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นภัสสร เอกพนิจิพทิยา สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

ปณาลี สรรพกจิธ ารง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

ปทติตา สวุรรณด ารงชยั สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

ปพชิญา แสงนาค สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

ปณุยวรี์ เครอืตราชู สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

พรมิา วเิศษศกัดิ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

พลอยชมพู ทองรักอยู่ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

พัชรนันท์ พงษ์พทัิกษ์กลุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

พาทศิ เพ็งสะและ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

พมิญดา เสอืโรจน์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

เพ็ญพชิชา สงิหส์ูถ่ ้า สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

ภานุพล แสนท าพล สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

มนกร เอกธนอมัพร สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

มานติา กะการดี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

รวสิรา รุง่ทมิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

ลลันา ชว่ยกอบลาภ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

วรัิญชนา ยนืยง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

ศรัณยพ์ร นาคกลุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

ศศณิา มาทองแดง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

สภัุฏฐา วรวงค์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

อจัฉรยิา จันประทักษ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

ฮาโมเนยี หวอ่ง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

กนกลดา สหีะเสน สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

จดิาภา จองจตพุร สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

จริทปีต์ รุง่นอ้ย สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ญาดาภมูิ มาสขาว สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ณฐภาพ นุชทองมว่ง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ณัชชารดิา ตราชู สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ณัฐพัชร์ เพยีงโงก สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ณชิสนิี ศรสีวสัดิ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

เดอืน มณีมหานนท์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ปวรศิ ตรเีพ็ชรไพศาล สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ปวรศิา เหลาธิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ลภัสรดา โสภณกจิเจน สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

วาลชิ ทองดี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ศกัดธิัช สวา่งแสง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ศภุกฤษ โลหากาศ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

สมติา ใจสงฆ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

สรติา แสนสทุธิ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

สชุานันท์ พฒุเพ็ง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

สธุนัินท์ ไอยศรูย์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี
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หทัยชนก แตงจ่ัน สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

อภชิญา อรเอีย่ม สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

อภชิญา วราสนิธุ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

กญัญารัตน์ ไชยประเสรฐิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

กานตธ์รี์ นารอง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

เขมจริา กฤตนรัิตศิยั สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

ครองขวญั ยอดมาลยั สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

จดิาภา โนจติร สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

จนิตจ์ฑุา เกง่โฆษิต สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

จรัิฎฐ์ เหมะรัต สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

จรีชยา พลวูรรณ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

จรีนัน จารัตน์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

ชวกร โกมล สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

ชศิณุพงศ์ สขุสมศกัดิ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

โชตกิา แสนภวูา สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

ฐติวิฒัน์ วมิลรัตนกจิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

ฐติวิฒุ ิ วมิลรัตนกจิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

ณภัทรารัตน์ คงทันดี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

ณัชชา แกว้สงัข์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

ณัฐวตัร ลอืชาพทัิกษ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

ตลุยวตั นพวงศ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

ธดิาพร กลมเกลยีว สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

นงนภัส เสม็ไข สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

นภัสกมล มรรคกลุชยั สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

นัฐปสรณ์ ขนุนันทเจยีม สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

นันทกิานต์ โพธิบ์างหวาย สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

นัสนันท์ แยม้ทา่ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

บสัลยี์ แสงศรี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

ปราณตะวนั คุม้รักษา สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

พลอยชมพู อู๋ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

พัชรพร ก า่มอญ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

พชิยา สะพร่ัง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

พทุธชิา พรมศริิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

ภัทรนันท์ สขุสงา่ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

ภาม เอมระดี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

ภบูดี ประทมุเหงา่ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

ภมูพัิฒน์ รัตนนาคนิทร์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

ภวูนนท์ ถนอมงาม สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

เมธาวี ผา่นแสนเสาร์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

รตมิา ตงุคะมาลี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

ศริชชั เหมศริรัิตน์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

Page 37 of 40



ชือ่- นามสกลุ คณะ/วทิยาลยั สาขาวชิา/หลกัสตูร

ศภุารมย์ พสิฏิฐพันธ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

สจัจพร ยมหา สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

สริดนัย จบีกระโทก สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

สริยิากร สรัุกขกะ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

สรุยีน์ภิา วารหีลัง่ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

หฤทัย สรอ้ยแสวง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

อภษิฎา นมิติรชยั สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

อาชวนิ ภรูณัิฐภมูิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

ณัฐชยา ตาพมิพ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม

ดจุฤดี องิคภากร สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม

นัทธพงศ์ วรัิชโชตเิสถยีร สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม

นันทรัตน์ สมบตัทิวคีณู สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม

ปาณสิรา จลุโนนยาง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม

ปิยากร งว้นจนิดา สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม

ปณุยวรี์ ดวงมัฌชมิา สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม

พัสตราภรณ์ พวงเกตุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม

ลกัษิณา แหวนหลอ่ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม

วรษิา ปภาโชตวิชิยั สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม

ศริวฒัน์ มงคลธนวฒัน์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม

ศริลิกัษณ์ แผนสพุรรณ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม

สริญิรัตน์ ฉมิกระมล สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม

จารุวรรณ สทุธโิส สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปะสรา้งสรรคแ์ละภัณฑารักษ์ศกึษา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ยศภัทร จาดมี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปะสรา้งสรรคแ์ละภัณฑารักษ์ศกึษา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กติตณัิฏฐ์ อนิทรประจักษ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

จณิ ธรรมมณีวงศ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ณชิาภา ตัง้มัน่กอ่กจิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

สทิธนินท์ กลุเสถยีรพงศ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

สริภพ อนิทรไทยวงศ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ชณัฏทพิย์ เสมารัมย์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

พมิพป์วณ์ี ธนประชานนท์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

ลญัตา ทศชนะ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

อารนีา บยีอรค์ลนุด์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

อทิธโิชติ ศรบีาง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

ญาณวชิญ์ กะการดี อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ การจัดการโลจสิตกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กานต์ เจยีตระกลู อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

Jessica Jayakumar อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและอวกาศ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กรุณา กอ้ภักดี อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

เกวรนิทร์ โคตรค า อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

ชตุมิา พรมตา อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

ภธูปิ ทพิยม์ณี อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

มัทรรีา ดษิเจรญิ อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร
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นพวรรณ สตัยานุกรม อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรก์ารประกอบอาหารและการจัดการการบรกิารอาหาร (หลักสตูรนานาชาต)ิ

อลัฏอฟ เรอืงปราชญ์ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรก์ารประกอบอาหารและการจัดการการบรกิารอาหาร (หลักสตูรนานาชาต)ิ

กติตยิา แนวสขุ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ชนัญธดิา ผลถาวรสขุ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ณภัทร ตัง้จติสมบรูณ์ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ณัฐธยาน์ เชดิชธูรรม อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ดารณี เฟ้นดี้ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ธติมิา พรหมมา อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

นนทวฒัน์ ดา่นยางหวาย อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ปวณัชญา ชตุมิาภรณ์ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

พรพมิล ยะไม อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

พัชรากร จรแจง้ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ฟ้าคราม ประจักษ์ชตูระกลู อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

มนทกานต์ รัตนเถรา อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

รพพีรรณ จันทรส์มปอง อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ลกัษมณ อตชิาติ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

วรรษชล ฟินดี้ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

วรศิรา แขนอก อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

วาสนา เฮ็งรักษา อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

วฒุพิงษ์ พลายงาม อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ศภุกร กลัน่ตระกลู อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

สรัลชนา ชว่งโชติ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

สทัุตตา แกว้มศีรี อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

สพุรรษา ชาช านาญ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

สรุยทุธ บตุรวธุชา อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

อาทติยา ชาวไชย อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

กชนภิา เมฆด ารงค์ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

กญัจนพร ปลายเดอืน อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

กนัตวรรณ ศริพิานชิวงศ์ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

เกยีรตศิกัดิ์ บูท่อง อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ขวญันภา ออ่นลา อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ชวศิา เพ็ชรนอ้ย อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ธนากร กรานเขยีว อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ธัญญาศริิ เรอืงเนตร อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

พรรณพัชร พงษ์กระสนิธุ์ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

พัชรพล พว่งพลู อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

พรีะพารส์ บตุนจิ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ภัคภร พันธส์กลุ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ภัทรพล ดชัถยุาวตัร อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

วมิาดา สายสวสัดิ์ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ศริพิร รวมกลาง อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

Page 39 of 40



ชือ่- นามสกลุ คณะ/วทิยาลยั สาขาวชิา/หลกัสตูร

องัคณา มณเฑยีร อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร
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