
 

 

 

 
ประกาศ  สำนักทะเบียนและประมวลผล   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบ Admission รอบท่ี 3 และหลักสูตรนานาชาติ 

ทุกคณะ/วิทยาลัย และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
ประจำปีการศึกษา  2565 

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

     ตามที่ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี แบบ Admission รอบที่ 3 และหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้ดำเนินการผ่านระบบ 
TCAS3 เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น บัดนี้สำนักทะเบียนและประมวลผลขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
แบบ Admission รอบที่ 3 และหลักสูตรนานาชาติ ทุกคณะ/วิทยาลัย และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ดังรายชื่อ
แนบทา้ยประกาศนี ้

 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   6   มิถุนายน   พ.ศ.  2565 
 

                

           
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสันต์  ชุ่มใจหาญ) 
         รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 

 
 



ข้อควรทราบและถือปฏิบติั  : 
 

ผูท้ีไ่ดร้บัการประกาศรายชื่อผ่านการคดัเลอืกจากระบบ ทปอ. รอบ 3  Admission เป็นผูม้สีทิธิ ์
เขา้ศกึษาในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั จะตอ้งด าเนินการดงันี้ 

 

1. ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษาทุกคนตอ้งช าระเงนิค่ายนืยนัสทิธิ ์ (ค่าธรรมเนียมการศกึษาล่วงหน้า)  
โดย Login เขา้ระบบรบัสมคัร https://new.reg.kmitl.ac.th/admission พิมพใ์บช าระเงินหรือสแกนบารโ์ค้ด

จากใบช าระเงินท่ีปรากฎในหน้าจอคอมพิวเตอร ์ และช าระเงินค่ายืนยนัสิทธ์ิ ระหว่างวนัท่ี 8 - 14 
มิถุนายน  2565  การช าระเงนิตอ้งด าเนินการตามวนั เวลา และวธิกีารทีส่ถาบนัฯ ก าหนดเท่านัน้  หากไม่
ปฏบิตัติามเวลาทีก่ าหนดจะถอืว่าสละสทิธิจ์ากการเป็นนักศกึษาของสถาบนัฯ 

อนึ่งส าหรบัผูท้ีไ่ม่เคยลงทะเบยีนเขา้ใชง้านในระบบรบัสมคัรของสถาบนัฯ ใหด้ าเนินการ
ลงทะเบยีนโดยการสรา้งบญัชผีูใ้ชง้านทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission ก่อนการใชง้านในระบบ 
  การช าระเงนิค่ายนืยนัสทิธิส์ามารถท 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  
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 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 20,000  
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 15,000  
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการจดัการ 19,000  
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิและการเป็นผู้ประกอบการ 16,000  
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิและการเป็นผู้ประกอบการ 
ควบคู่กับ หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว
และการบริการ ม.รังสติ (หลักสูตร 2 ปริญญา) 

29,000  

หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิและการเป็นผู้ประกอบการ 
ควบคู่กับ หลักสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกจิการบิน ม.
รังสิต (หลักสูตร 2 ปริญญา) 

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  
 https://reg.kmitl.ac.th/TCAS_old/news/files/2565_1_news1_2233_2022_05_10-08-29-34_14c7a.pdf  
  

 
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

ญาณกา ขนัตวิงศ์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลกัสตูร 5 ปี)

เดชาวชิญ์ ไชยสถติย์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลกัสตูร 5 ปี)

ธนกร รุง่อรุณศรี ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลกัสตูร 5 ปี)

พลอยไพลนิ มณีนาค ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลกัสตูร 5 ปี)

พธุติา เวชจันทร์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลกัสตูร 5 ปี)

ภัทธรวรนิทร์ มะส าอนิทร์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลกัสตูร 5 ปี)

ภานุเดช กอ้นกลิน่ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลกัสตูร 5 ปี)

ภธูเนศ ณรงคไ์ตรวฒัน์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลกัสตูร 5 ปี)

สทิธศิกัดิ์ ทองสรุวิงษ์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลกัสตูร 5 ปี)

อมรทพิย์ วงษ์ประเสรฐิ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลกัสตูร 5 ปี)

อรกญัญา ลีส้วุรรณ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลกัสตูร 5 ปี)

กาญจนรัตน์ ตรัยวชัชราคม ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรก์ารออกแบบ (หลกัสตูร 4 ปี)

ขวญัจริา ญาณกติตกิรกลุ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรก์ารออกแบบ (หลกัสตูร 4 ปี)

จันทชิยา สอาดมว่ง ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรก์ารออกแบบ (หลกัสตูร 4 ปี)

รตมิา โปหมอ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรก์ารออกแบบ (หลกัสตูร 4 ปี)

รัชฎาพร สโีสด ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรก์ารออกแบบ (หลกัสตูร 4 ปี)

เหมหยี่ คอง ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรก์ารออกแบบ (หลกัสตูร 4 ปี)

กฎเกณฑ์ พงษ์ทมิ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรเ์กษตร (หลกัสตูร 4 ปี)

กอ่สกลุ หนูปาน ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรเ์กษตร (หลกัสตูร 4 ปี)

กนัตภณ วงคเ์ครอืศร ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรเ์กษตร (หลกัสตูร 4 ปี)

เกวลนิ อนิทรม์า ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรเ์กษตร (หลกัสตูร 4 ปี)

ณัฐพร ประโพธิท์งิ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรเ์กษตร (หลกัสตูร 4 ปี)

ดลฤดี โตกะหตุ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรเ์กษตร (หลกัสตูร 4 ปี)

เทวนิทร์ ศรโีสภา ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรเ์กษตร (หลกัสตูร 4 ปี)

ธนกร ศริบิญุมา ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรเ์กษตร (หลกัสตูร 4 ปี)

ธันยพร บรรจงการ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรเ์กษตร (หลกัสตูร 4 ปี)

นันทน์ภัส ไถเ้งนิ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรเ์กษตร (หลกัสตูร 4 ปี)

ผไทมาศ สะพานใหญ่ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรเ์กษตร (หลกัสตูร 4 ปี)

เพชรลดัดา หมืน่ละไพ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรเ์กษตร (หลกัสตูร 4 ปี)

ยศวดี ประเสรฐิ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรเ์กษตร (หลกัสตูร 4 ปี)

ศรัณยพ์ร วงศบ์ณัฑติ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรเ์กษตร (หลกัสตูร 4 ปี)

ศศธิร กติตขิจรครีี ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรเ์กษตร (หลกัสตูร 4 ปี)

ศภุกร กรอบมขุ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรเ์กษตร (หลกัสตูร 4 ปี)

สริาวรรณ ชมุปัญญา ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรเ์กษตร (หลกัสตูร 4 ปี)

สภุาภรณ์ มณีโรจน์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรเ์กษตร (หลกัสตูร 4 ปี)

อานุภาพ สขุชนะ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรเ์กษตร (หลกัสตูร 4 ปี)

รายชือ่ผูม้สีทิธ ิเ์ขา้ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีแบบ Admission รอบ 3 และหลกัสตูรนานาชาติ

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั

ทกุคณะ/วทิยาลยั และวทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศกัด ิ์

ประจ าปีการศกึษา 2565
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ชยดุา บญุชติ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรว์ศิวกรรม (หลกัสตูร 4 ปี)

ชยัภัทร ศรอีคัฮาด ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรว์ศิวกรรม (หลกัสตูร 4 ปี)

ณัฐพงศ์ เตชะเลศิกมล ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรว์ศิวกรรม (หลกัสตูร 4 ปี)

ทนิกร วงัทอง ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรว์ศิวกรรม (หลกัสตูร 4 ปี)

ธนพร วาลปีระโคน ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรว์ศิวกรรม (หลกัสตูร 4 ปี)

ปรญิ รัตนประทปี ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรว์ศิวกรรม (หลกัสตูร 4 ปี)

รุง่คณุ วนิติโชติ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรว์ศิวกรรม (หลกัสตูร 4 ปี)

วชิญภ์าส แกว้โมรา ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรว์ศิวกรรม (หลกัสตูร 4 ปี)

วศิวะ บา่พมิาย ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรว์ศิวกรรม (หลกัสตูร 4 ปี)

สภุาวดี จ าปาทิ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรว์ศิวกรรม (หลกัสตูร 4 ปี)

อบุลรัตน์ ตัง้ตลุาธาร ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรว์ศิวกรรม (หลกัสตูร 4 ปี)

ไอลดา ดอนชา้งลนุ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครุศาสตรว์ศิวกรรม (หลกัสตูร 4 ปี)

กชกร ทรัพยโ์คกสงู ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม(หลกัสตูร 5 ปี)

จันทรัตน์ ออ่นละมลู ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม(หลกัสตูร 5 ปี)

จรัินธนนิ โกสยิานุรักษ์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม(หลกัสตูร 5 ปี)

ชยาวธุ ภวคณุกร ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม(หลกัสตูร 5 ปี)

ชยตุรา เสนากลู ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม(หลกัสตูร 5 ปี)

ชาลสิา น่วมเปรม ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม(หลกัสตูร 5 ปี)

ญัฐ หุน่พงษ์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม(หลกัสตูร 5 ปี)

ทฆิัมพร บญุเกษม ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม(หลกัสตูร 5 ปี)

ธนภัทร บญุตา่ง ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม(หลกัสตูร 5 ปี)

ธนภมู ิ ทองนยิม ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม(หลกัสตูร 5 ปี)

ธาวนิ ทองสง่เสรมิ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม(หลกัสตูร 5 ปี)

นราวชิญ์ สมันตกล ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม(หลกัสตูร 5 ปี)

พัชรลกัษณ์ รักษ์ณรงค์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม(หลกัสตูร 5 ปี)

ภัทรนิทร์ ก ิง่แกว้ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม(หลกัสตูร 5 ปี)

ลดาวรรณ เดชะศริิ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม(หลกัสตูร 5 ปี)

วรัญญา ประสทิธิพ์ชิติ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม(หลกัสตูร 5 ปี)

วฒุชิยั อุน่วเิศษ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม(หลกัสตูร 5 ปี)

ศริวิรรณ ทองชืน่ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม(หลกัสตูร 5 ปี)

ศวิกร คูโ่นรัมย์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม(หลกัสตูร 5 ปี)

อฟันาน สาเมา๊ะ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม(หลกัสตูร 5 ปี)

กติตชิยั วงัสขุี เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

ฉันทวฒัน์ รัตนาธรรมวฒัน์ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

ชนกิานต์ บวันอ้ย เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

ฐติภัิคยาภรณ์ สขุแกว้ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

ดารุณี วงษา เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

ธนาธปิ ชลประทาน เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

นัฐกลู เลศิรุง่เรอืงชยั เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

นติธิร อาจธนกลุ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์
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พรีภัทร ปานศรทีอง เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

ภควฒัม์ คลอ้ยแสงเทยีน เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

ภควตั อนิทรสวุรรณ์ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

วรพล นาคกอ้น เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

วรรณวสิา ทาอสุาห์ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

ศกัดธิัช ไชยวฒันะ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

สรวชิญ์ แสงเมอืง เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

สรนิยา ไชยนสิติ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

อนุวฒัน์ นิม่นุช เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

อญัพัชร์ พัชรเลศิศกัดิ์ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

กอ้งกดิากร กจิรติ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ (สองปรญิญา)

จารุภา โฆษวสนัต์ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ (สองปรญิญา)

ตอ้งตา กลิน่จันทร์ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ (สองปรญิญา)

นันทวฒุ แดงวจิติร์ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ (สองปรญิญา)

ภวภมูิ เครอืหมู เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ (สองปรญิญา)

วรีญา มปัีญญา เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ (สองปรญิญา)

ศรัณวฒัณ์ รักนาค เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ (สองปรญิญา)

สกยิะ ฮอนซาวา เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ (สองปรญิญา)

กานตมิา ขวญัทอง เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

กลุรดา ยะใจ เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

ธนวฒัน์ อารี เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

ธนวฒัน์ เชงิศกัดิศ์รี เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

นครนิทร์ หยงหนู เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

เมธาวี พรหมชาติ เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

วนัวสิา เจรญิ เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

สทิธกิร บางไผ่ เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

อยันาอ์ มณีวงษ์ เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

องิคฟ้์า รักษา เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

กมลพร สสุทุธิ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

กฤตาลยั โกเมนท์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

ขวญัแกว้ สรุะมาตย์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

ชาครติ มะลวิลัย์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

ชานดิา วงศย์อด เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

เชาวพสิฐิษ์ ปันลาด เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

โชคทวี แกว้ต า่ใต ้ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

ฌานวฒัน์ วรรณประภา เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

ณัฐดนัย สนกิะวาที เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

ทยากร มาลยั เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

นันทพัิฒน์ อตุมะ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

ปกรณ์ ศรสีมัฤทธิพ์ร เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื
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ปภัสรา สหีาฤทธิ์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

ปรัชญา เดวเิลาะ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

เป็นหนึง่ เหมอืนอน้ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

พันธกานต์ ผันภภัิกดิ์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

พัสพร เพ็ญโฉม เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

พรีวชิญ์ มปัีญญา เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

ไพสฐิ ผลเพิม่ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

ภัครภั์สสร ผวิครา้ม เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

ภมูวิฒัน์ ตรรกช์วูงศส์ขุ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

มณีรัตน์ ดสีม เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

วรนิทร ซเิต็ง เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

ศรันย์ วรรณพานชิ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

อภวิรรธน์ ฟักหอม เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

อรรรถพล หนาจัตรัุส เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

เอกพร ชมุทอง เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

กรวชิญ์ เจนจรยิโกศล เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

กฤตพล กงัวล เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

กานตช์นก อุน่แกว้ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

กติตมิา มมประโคน เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

กติตศิกัดิ์ ค าวเิศษ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

คณัสนันท์ นอ้ยนวล เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

คมชาญ โสมมา เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

จริายสุ จันทรอ์รุณ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

จฑุามณี มัน่คง เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

ชญานนท์ เจ๊ะเซ็น เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

ชลลดา ชขูาว เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

ชชันนท์ เครือ่งทพิย์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

ชยัชนะ ชนะพันธ์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

ชาลศิา โซะ๊มาลี เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

ฐติมิา บรรดาศกัดิ์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

ฐติมิา ขออนิกลาง เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

ธงเดช ศกัดิป์ระศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

ธัญชนก ไกรสทุธิ์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

นันทธ์รพั์ชร หอมกลิน่ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

นันทน์ภัส สสีมุัง เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

นชิาดา รักษาสรุะสาร เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

บณัฑติรา ป่ินแกว้ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

ปนสิตา พมิพกิาร เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

ปรติานันท์ แกน่โพธิ์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

ปิยพงษ์ เทโวขตั ิ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์
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ปิยสรินิท์ วุน่บ ารุง เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

พรนภัส ทองมา เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

พรนภา ศรเีหรา เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

พศกิา กิง่ภาร เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

ภาณุชาติ ปรชีา เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

รณษิฐา ถอืความตรง เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

รฟิฮาน สทุธกิาร เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

รุง่นภา สทุธิแ์ทน เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

วรดา ตาปราบ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

วรรณภา เบกิบาน เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

วรศิรา สอนรัตน์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

วชัราภรณ์ ค าประเสรฐิ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

วารณิทพิย์ ผลผาสขุ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

ศรัณย์ ปรชีาวฒุนัินท์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

ศศกิร พลิาวธุ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

ศริภัสสร จันทรนิทุ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

ศริะธรี์ พรายบวั เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

ศภุณัฐ หอยทอง เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

สลลิทพิย์ เอีย่มมา เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

อภชิาติ รุณใจ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

อมลวรรณ ธนนคณุาพนูพงษ์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

อาณัฐฌา บาศรี เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

อารยีา จงฤทธิ์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นือ้สตัว์

กรพัฒน์ จนียิม้ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

กติตคิณุ เสอืดี เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

กลุวดี ถ ้ากลาง เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

คงธาม รยิะ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

ชยพจน์ เขือ่นยัง เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

ณัชภัทร บญุเลศิ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

ธนพล สนุะเทพ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

ธนวฒัน์ เฉนิ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

ธรีเดช พันธมุา เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

ธรีเมธ ธารศรัทธา เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

นพเกา้ จรเทศ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

ปวรศิ เยาวชริพงศ์ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

ปัณณวชิญ์ ขวญัเมอืง เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

ปณุยาพร ใจดี เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

พรรณรมณ เพ็ชรรั์กษ์ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

พริยิะ ขาวสอาด เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

พรีณัฐ คุม้ครอง เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง
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ภาวติรี เขือ่นควบ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

เมธพนธ์ สภุรศรี เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

รววีงศ์ สนัตสิขุ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

รัชต อาจคงหาญ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

วรกญัญา เปียใหม่ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

วสพุล ออ่งสขุ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

วสิดุา ค ามา เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

ศรุตยา ออ่นศรทีอง เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

ศริประภา ตะ๊ตะ๊ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

สราวฒุิ ดปีระเสรฐิ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

สพุศนิ บรบิรูณาคม เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

สภุฒิชยั นพเสถยีร เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

อคัรเชษฐ หนูสมตน เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

อทิธศิกัดิ์ เอีย่มมศีรี เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

จันทกานต์ ศริสิวสัดิ์ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ชยัภัทร พึง่แพง เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ณัฐกติดิ์ ราชจนิดา เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ณัฐณชิา เจษฎานุรักษ์กจิ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ณชินันทน์ สขุสวสัดิ์ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ธนวฒัน์ ผะกากอง เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ธรีพล หว้ยใหญ่ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ปนัดดา การะชอน เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ปารเมศ พดูสงคราม เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ปิตสิขุ อนุพันธ์ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ศริกานต์ ยวงสวสัดิ์ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

สธุาสนิี ผลบญุ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

สภุาวดิา สมัญญา เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

อมลณัฐ ทปีะปาล เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

อรพรรณ บรพัิตรภญิโญ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

องักรู วรสทิธิส์นิ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

อยัอชิาก์ อลัมชูารัฟ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ณชนก เขยีวสมบรูณ์ เทคโนโลยกีารเกษตร พัฒนาการเกษตร

ณัฐนันท์ เอือ้สวุฒัน์ เทคโนโลยกีารเกษตร พัฒนาการเกษตร

ณัฐพล ขวญัอยู่ เทคโนโลยกีารเกษตร พัฒนาการเกษตร

ธรีภัทร ฝ้ันกาส เทคโนโลยกีารเกษตร พัฒนาการเกษตร

พฒุพิงศ์ สวุรรณรัตน์ เทคโนโลยกีารเกษตร พัฒนาการเกษตร

มกุตาภา อิม่อร่าม เทคโนโลยกีารเกษตร พัฒนาการเกษตร

วาณัช แถลงสตัย์ เทคโนโลยกีารเกษตร พัฒนาการเกษตร

ชญาดา มหาภาส เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ เทคโนโลยวีสัดชุาญฉลาด (หลักสตูร 2 ปรญิญา) (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปภัสรา แสงเงนิออ่น เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ เทคโนโลยวีสัดชุาญฉลาด (หลักสตูร 2 ปรญิญา) (หลักสตูรนานาชาต)ิ
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สริกิร ภาสกรจรัส เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ เทคโนโลยวีสัดชุาญฉลาด (หลักสตูร 2 ปรญิญา) (หลักสตูรนานาชาต)ิ

อนันดา พว่งศรี เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ เทคโนโลยวีสัดชุาญฉลาด (หลักสตูร 2 ปรญิญา) (หลักสตูรนานาชาต)ิ

กมลวรรณ จันทะภา เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

กฤตภัทร ละมลุตรี เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

กติติ ชาญเชงิรบ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

กติตโิชค เวชนุวฒัน์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

กติตพัินธ์ มะทะจติต์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

เกศณี ผลเจรญิ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

คชภัค องัคณาวจิติร เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

คณาธปิ สธุรีพงศ์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

จรญิญา ศรศีกัดา เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

จติรลดา ปะระทัง เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

จริวฒัน์ ค าสขุ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

จนีวฒัน์ หลัง่น ้าสงัข์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ชนวทิ จันทภัิกดิ์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ชนะชยั เกง่เดช เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ชนะชยั ใจเคร่ง เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ชวศิา ขนัตี เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ญาณศารนิทร์ กสาเลศ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ฐติมิา สวนิชยั เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ณฐชนก ตนัสนิ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ณภัทร งามพงศว์าณชิ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ณศนงคจ์พร ค ามาพวิฒัน์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ณัฏฐป์าณศิ วรรณพงค์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ธงชยั วงคเ์มอืง เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ธนภัทร ประเสรฐิศลิ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ธนาคม นลิจันทร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ธรรมรัฐ เทีย่งทัด เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ธารนิ โคตรฉวะ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ธรีะพร แสงสวสัดิ์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

นราธร สนี ้าเงนิ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

นราธร เสวกพันธ์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

นวรัตน์ เพ็ญทอง เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

นัชญาภรณ์ ธยิะ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

นัฏฐพัชร์ หวงัคลอ่งกลาง เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

นันทน์ภัส เพ็งนารยี์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

นันทวฒัน์ เซ็นหลวง เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

เนาฟัล บนิอเุซ็ง เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

บรพัิตร ศรวีชิยั เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

บษุกร รงคส์วสัดิ์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน
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ปราโมทย์ สดุกงัวาน เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ปัณณธร รัตนสภุา เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ปัณทฎ์นัส ยีส่กลุ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ปาฏหิารยิ์ พึง่อาตม์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ปาณศิา ค าวรีะ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ปาลติา สเีหลือ่ม เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ปญุญศิา อ า่พงษ์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

พงศพ์ล โพธยิาสานนท์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

พงษ์ดนัย รัชฎาเมธพัีฒน์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

พัทธนันท์ สวุกิรานตว์รกลุ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

พัทธนันท์ ใจดี เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

พชิามญชุ์ ฉาใจ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

พติรพบิลู กติตโิสภณพันธุ์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

พมิตะวนั พลโกษฐ์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

พมิพช์นก เทีย่งธนศกัดิ์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

พมิยล์ภัทร รัตนภักดี เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

พรีทัต สรุโิย เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

เพยีงฟ้า ลอยลม เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ภัณณกิา อดุมรักษ์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ภัทรพล ขาวยัง่ยนื เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

เมธาวฒุิ เลกิชยัภมู ิ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ยศภัทร ไพสาระ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

รัชตา นธินัินทภัค เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

รัฏฐพัลภ์ สงัขนาค เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

วชริาภรณ์ กรุณา เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

วรพชิชา ร ามะศกัดิ์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

วรวทิย์ ยนืยง เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

วาสนา ปัญจะพันดอน เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

วชิภาส สงิหช์า เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

วดิาด บญุแสวง เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

วศิรุฒ พพัิฒนธ์รรม เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ศมาภา ทพิยธนาเดช เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ศราวธุ เธอกจิ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ศริประภา เทยีนทอง เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ศภุณัฐ พรมมา เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ศภุณัฐ ทรัพยด์ี เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

สถาพร วงษาบญุโน เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

สโรชา ตงุคโสภา เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

สหพล แกน่อากาศ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

สหภาพ จรัีงกลู เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน
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สทิธโิชค อุย่พานชิย์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

สริวชิญ์ ชลเขตต์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

สริกิญัญา แวน่ทอง เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

สนุสิา สนุทรไชย เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

สภุวทัน์ โยกบวั เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

สภุาภรณ์ ออ่นจร เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

แสงตะวนั ไกรส าโรง เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

หทัยรัตน์ จันดาคณู เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

หัฐกร ปะรักกมานนท์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

อภชิญา วรกลุไพศาล เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

อภวิฒัน์ ศรนีาราง เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

อรทัย บญุสม เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

อรรถพล ศลิปัญจะ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

อรรถพล วจิติรเตมยี์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

อกัษร จุย้เจรญิ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

อคัรนันท์ รุจริธรีสทิธิ์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

อคัรพล เหมอืนโถม เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

อญัชนาภรณ์ พวงเงนิ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

อาลาวี่ บนิกาซนั เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

อมุาพร จันทรเ์ทาว์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

เอกฤทิธิ์ แกว้งาม เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

ไอรนิ สบืกระโทก เทคโนโลยแีละนวตักรรมวสัดุ วศิวกรรมวสัดนุาโน

กณวรรธน์ ลอ้มเมตตา เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

กณศิพงศ์ ศรเีจรญิ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

กนกพล โป้ยข า เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

กานตพ์ชิชา เนยีมศรี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

กติตภิณ ทัศนเปรมสนิ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

เกวลี ธนโชตชิญานี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

จารุพงศ์ ทองมาก เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

จนีะ เกดิแกว้ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

จนุบอม คมิ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ชาลสิา สนัตธิัญญาโชค เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ชนิาธปิ เพิม่ทรัพย์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ชนิาธปิ หวู เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ชตุกิาญจน์ ใจคง เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ฐธติกิานต์ ฉัตรกรณ์สกลุ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ฐติารยี์ รวชิตุวิรรณ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ณกาล พลบญุ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ณภัทร พลดงนอก เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ณลณีิ เอีย่มประดษิฐภั์ณ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ
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ณัฏฐากร วฒุกิรเีกยีรติ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ณัฐชา ฤทธิค์ ารพ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ณัฐณรงค์ ป่ินป่ัน เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ณัฐณชิา ไชยทองศรี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ณัฐณชิา ชืน่สบาย เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ณัฐพงศ์ มาส าราญ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ณัฐพงศ์ เปียแกว้ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ณัฐพงษ์ ชืน่สขุประสงค์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ณัฐภัทร สขุสถาวรพันธุ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ณัฐรดา กจิสมบรูณ์สขุ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ณชินันท์ กมิเกถนอม เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ดราครสิต์ ปลอ้งไม ้ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ธนดล ทรัพยเ์รอืงเนตร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ธนภัทร แกว้เสม็ด เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ธนภัทร โชตรัิตน์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ธนาภพ แซซ่ือ้ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ธรรมนูญ แกว้โชตหิรัิญ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ธรรมรัตน์ อทิธกิลุ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ธรรศ สวุณะศริิ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

นนทกร แกน่เรณู เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

นพรุจ บญุประสทิธผิล เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

นภสร ศรวีโิรจน์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

นันทวนั ก าแหงคมุพล เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

นโิลบล ตรสีคุนธรัตน์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ปกรณ์ชยั กติตกิงัวาน เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ปฏพัิทธ์ วชัรพงศพ์มิล เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ปฏภิาณ อรรคฮาดศรี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ปณภัช อนิยาศรี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ปณาลี จกุสดีา เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ปรเมศวร์ โพธิห์มดุ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ปวเรศ ตรเีพ็ชรไพศาล เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ปานชวีา สุม่มาตย์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

พงศกร นพรัตยาภรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

พรพัฒน์ ธนทัตธาดา เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

พรรณราย สคุง เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

พรวริุฬห์ ลนุดาพร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

พรหมพร ทองนนท์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

พลอยกรอง กองวฒันานุกลู เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

พชิญดฏิฐ์ วศนิานนท์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

พชิญา พัฒนเ์จรญิ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ
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พศิลย์ อตุตาลกาญจนา เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

พรีพชิญ์ สจุจติรจลู เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

พรีวชิญ์ พชิญธาดาพงศ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ภงศภัค ทองจันทกึ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ภัณฑริา ป่ินกิง่ทอง เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ภัทรดนัย ใจยา เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ภัทรภร จติตป์ราณี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ภาคนิ จันทรจ์ าลอง เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ภพูาน พมิพท์รายมลู เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ภมูิ บตุรศรชีา เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ภมูไิชย อดุมศลิป์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ภมูริพี พวงมาลยั เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ภรูพัิทธ์ ชนะภัย เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ภวูดล ศรพัีนนา เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ภวูเดช อนันตค์ศูรี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ภวูศิ นุ่นปาน เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

มณฑล แกว้บรวิงษ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

มัรวาน สหุลง เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

มานัส ถนอมรอด เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

เมธัส พุม่พวง เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

รตา อณุหะ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

รวพิล สอาดโพธิท์อง เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

รุง่นภา แชม่ชืน่ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

วนา นาคแกว้ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

วรดา สาระคนธ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

วรพล สาดฟัก เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

วปัิศย์ โชคนันทวงศ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ศริวิชิญ ์ มณีฉาย เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ศลิา กองอรรถ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ศภุชยั มณีรัตน์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ศภุวฒัน์ รองสงูเนนิ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ศภุวชิญ์ ปัทมภาสสกลุ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

สพณทร บญุกรไกรฤกษ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

สรพณ เนตรนันต์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

สจัจภพ สจัจเสนยี์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

สาธติา ตวิะวงศ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

สริทัิต จงศริิ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

สชุานันท์ อุน่หมัน่กจิ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

สทุธเิกยีรติ หัทยาสมบรูณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

สเุมธา ปานกลาง เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ
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อชริะ อคัรวทิยาพันธุ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

อตคิณุ ปิดสาโย เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

อนุวตัพิงษ์ พลส าราญ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

อภชิญา วาดี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

อรวรา หงษ์เผอืก เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

อาทติยชยั เดชคณุานันต์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

อนิทัช จริวาณชิ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

กฤตเิดช พฤกษอรุณ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กติพัิฒน์ ชตุพัิฒนม์นตรี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

คณัุญญู โกยสกลุ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

จันทนก์ะพอ้ จันทนก์ะพอ้ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

จณิณพัด วเิศษนันท์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ณัฏฐกิา ศรสีขุ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ณัฐชนน เอีย่มโอภาส เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ธนพัสร์ อ า่เพชร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ธนาดล แสงเพ็ญพราว เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ธัญธติา บวัเผือ่น เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ธัญศษิฐ์ นธิกิรธัญวชัร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

นรบดี ภูเ่อีย่ม เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ปณชยั ดอกสาคู เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พงศป์ณต ดเีสมอ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พมิลมาศ ญาณสิราพันธ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ภัทรชยั สารรัตนะ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

มารุตพงศ์ หนดิภักดี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ศรุต ปัญจทรัพย์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ศวตัร ตนัตวิฒัน์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ศรินิทพิย์ เสมอกลาง เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กนกพล เดอืนแจง้ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

กฤตเมธ กรรณเทพ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

ชญัญา ธรีสวสัดิ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

ณัฐภัทร ทองมขีวญั เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

ธัญธร ตัง้ศรปีระชติ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

ธัญวรัตม์ เรอืงฤทธิ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

ปัณณธร คมกฤส เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

พัชรมณฑ์ บญุเหลอื เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

พชิญา เดอืนแรม เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

ภาคนิ กติตชิยักลุกจิ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

เมธาพร สมนกึ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

ศภุกาญจน์ สมัปทาภักดี เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

ศภุวชิญ์ เพกิสวน เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ
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อภสิทิธิ์ ปิดตาทะนัง เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

อสิรยิาภรณ์ เหมันต์ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

กฤษณพงษ์ นามวนัสา นวตักรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

คมัภรีธ์รรม เหมะระ นวตักรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

จรัิชยา สวา่งศรี นวตักรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

ธนภัทร ไฉลภมูิ นวตักรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

ธนภัทร ศริพัิฒน์ นวตักรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

ธนภมูิ โพธิอ์ามาตร์ นวตักรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

ธรรมธร ชว่ยแกว้ นวตักรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

ธราดล เขจรภักดิ์ นวตักรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

นรกีานต์ ศรทีองเกดิ นวตักรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

พรปวณ์ี มะลทิอง นวตักรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

ภานุราช พลหนองคณู นวตักรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

ภฤูทธิ์ คะถานะภาโล นวตักรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

รัชชานนท์ เนตรรุง่ นวตักรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

สทุธพัินธ์ อนิทรจั์นทร์ นวตักรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

เอเชยี กนัทะวงค์ นวตักรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

กลัยกร สบืพลาย บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดบัโลก (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ธัญธร นอ้ยบวัทพิย์ บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดบัโลก (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

นชิาภา ศรบีตุรตา บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดบัโลก (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ศวิรัตน์ ศรเีทพ บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดบัโลก (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กนกกาญจน์ ลาวลัย์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

กมลชนก อคัรกจิเวชสกลุ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

กญัดาพัชร พลยะพันธ์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

กติตชิยั สรุะ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

กติตญิาพร ทองแกว้ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

โขมพัทธ์ โคตรจันทรา บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

คณุภาพ ไพบลูย์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

จันจริา ศาลาวงค์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

จริสนิ จันทวี บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

โฉมฉาย ประสาท บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ชฎาฐติกิานต์ สวุรรณวงค์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ชนาภา ศลีเตโช บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ชนสิา รักษา บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ชลธชิา สขุใจ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ชญัญา ผวิเหลอืง บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ฐณะวฒัน์ ณัฐภัทรไพศาล บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ณัฐธดิา ตน้กลว้ย บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ณัฐนันท์ ลลติภัทรกจิ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ณัฐวฒุิ คงนวล บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม
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ตรยีทุธ เล็กชลยทุธ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ธนภัทร ศกัดิอ์ดุมขจร บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ธนษิฐา บณุยพพัิฒน์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

นรนิทร์ ชืน่สขุ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

น ้าฝน สมน ้าค า บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

บวรรัตน์ ขนัโท บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

เบญญาภา แสงสขุ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ปรานต์ ลวติพนูสริิ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ปิยนันท์ สขุมากอนันต์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ปณุยวจัน์ จ าปาเทศ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

พรธรีา ศรไีพร บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

พรหมพริยิะ ชตุเิดโช บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

พลอยนภัส ศรชีณุหวณชิ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

พสษิฐ์ ถาวรเกยีรตคิณุ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

พัชราภา ธานรัีตน์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

พรีวสั สงเคราะหธ์รรม บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

แพรชมพู ชา้งรบ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ภาดา วริาวรรณ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ภานุวฒัน์ ภบูญุคง บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

รัศมี ปราจลูี บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

วรรณพร จันดวงตา บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ศศณัิฐ ชผูกา บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

สรวชิญ์ ป่ินรัตน์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

สายสริิ ประเวศ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

สทุธญาณ์ บลัลงัก์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

อดศิกัดิ์ ตัง้เจตนาพร บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

อภสิทิธิ์ ขนัอาษา บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

อภสิทิธิ์ โคตระววิฒัน์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

อรดา ใบเตย บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

อรนษิฐ์ ศรกีลัยาวชัร์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

อสมาภรณ์ วลาพล บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

กมลพร มาทองแดง บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

กฤตนิ เกตเุงนิ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

กวนิท์ ชนิเกษม บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

กญัญาพัชร สงวนไว ้ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

เกวลนิ สวุรรณเจรญิ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

จดิาภา ปรดีปัีญจพงศ์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

ชตุกิาญจน์ รืน่ภริมย์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

ณวรยี์ แซเ่ฮา่ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

ณัฐณชิา สขุสมวฒุิ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม
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ณัฐนรี เทีย่งตรง บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

ณชิกานต์ ดวงแกว้ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

ดาวกมล มอียูส่ามเสน บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

ธนกร ตัง้ศริกิลุพร บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

ธนกฤต เหมอืนเดมิ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

ธรีเดช สงิหว์ี บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

ธรีทัศน์ รุง่เรอืงวฒุไิกร บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

นพชยั กฐนิเทศ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

นพวฒุิ วรีะประดษิฐ์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

นวพล เยีย่มมติร บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

เบญญาภา พลจันทร์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

ปณธิิ วงศว์ไิล บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

ปภาดา วงศส์มิบตุร บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

ปราณปรยิา สนทิชน บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

ปัณณทัต เธยีรพจกีลุ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

ปัณณกิา รักเพ็ชร์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

พันธุเ์พชร เพชรทอง บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

พชิญธดิา หาลอืสขุ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

พมิพว์ลญัช์ เรอืงมาศ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

พศิษิฏ์ กนกอดุม บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

ภควตั ค าเสยีง บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

ภพูงิค์ ปัญญามลู บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

รมติา เรอืงชยัศวิเวท บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

ลภัสรดา อาศยั บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

วรัชยา อาณัตพิงษ์ชยั บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

วรานุช ยิง่อนุรักษ์วงค์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

วศลิกัษมิ์ องิคเวทย์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

วริมณ ชมุนุมพร บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

ศริสทิธิ์ ทองดี บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

ศภุพชิญ์ เดชบญุญาภชิาติ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

ศภุสณัฑ์ ขนัสนัเทยีะ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

สวชิญา ถนอมวงศ์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

สริภพ สอนโยธา บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

สนุติา จ าเรญิสขุ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

สพุชิญา เหลอืงสวุรรณ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

สภุาวดี อว่มพันธ์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

หทัยภัทร พทัิกษ์วงศ์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

อพัชชา เอีย่มประเสรฐิ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

อภญิาณี ครุุปัญญา บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

อคัรเดช บญุรัตนสมัย บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม
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อาชวนิ โลจนะรุง่สริ ิ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวตักรรมการจัดการอตุสาหกรรม

กชปาศรี พมิลศรี บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

กรณศิ มเีดช บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

กรรามลิ ชมุพล บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

กฤษดา สงิหจั์นทร์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

กฤษนัย ประสาร บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

กษิดศิ รัตนจนิดา บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

กญัจนณั์ฏฐ์ ปัญจเวทกีลุ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

กญัญาพัชร ตนัติพ์ลาผล บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

กลัยากร อปุนันท์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

กายกวนิ ซือ่สตัย์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

กติตพิงศ์ ศรพีลากจิ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

กรีตกิานต์ โนนสงู บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

กลุสิรา มะดลีี บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

จักรกฤษณ์ นวมกระจา่ง บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

จารุพัฒน์ หาญเนอืงนติย์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

จณิณพัต เลศิวรวทิย์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

จดิาภา กองสนัเทยีะ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

จติรภณ เมอืงกอ้น บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

จริภัทร ควรพันธุ์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

จฑุามาศ กรรณลา บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

จฬุาลกัษณ์ ปัตตาล บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

จเูลยีน บทิรซิ ชามะรัตน์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ฉนัชษร ชยัวงศ์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ฉัตรชยั แกว้ปาค า บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ฉันทณัฏฐ์ สเีชยีงสา บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ชฎาพร เลีย่มรักษ์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ชนภัทร แพวงษ์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ชนติา ลมิปภาส บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ชนษิฐา โชตสิงิห์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ชยพล สวุรรณหงษ์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ชลพรรษ พยอมหอม บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ชยัพัฒน์ เกตแุกว้ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ชยัภัทร เสนานุช บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ชนิภัทร ์ ธาสกุรี บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ชตุกิาญจน์ กลอ่มจติต์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ชตุมิา บวัลอย บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ญาณภัทร ฤทธโิชติ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ฐาลนิี ย ิง่โชค บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ณฐภัทร แกว้มศีรี บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ
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ณัฏฐนันท์ โกวทิวนาวงษ์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ณัฐชยา ท าดี บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ณัฐพล แซอ่ึง้ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ณัฐวดี โพธิข์าว บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ณัฐวตัร เกาะกลาง บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ณัฐวตัร พกุมพัีนธุ์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ณัฐวฒุิ โพธิก์นั บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ณัฐสดุา ไศลบาท บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ณัฐสภุา ชุม่นาเสยีว บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ณชินันท์ กจิบรรณเดช บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ตยิะดา คงเพ็ชร บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ทักษพร ทพิยเ์หล็ก บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ทพิยธ์ดิา นามวงศ์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ธชาษร โชตธนฐากลุ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ธนพร ถนอมจติต์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ธนภมูิ ฉัตรเฉลมิกจิ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ธนัชพร แซต่ัง้ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ธนัท จตินยิม บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ธนัสร เจีย่สกลุ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ธนาภรณ์ เดชอวยพรวงศ์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ธนนิทธ์ร วงคเ์กยีรตขิจร บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ธราดล ไชยทองศรี บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ธราเทพ นรัินดรป์กรณ์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ธัญลกัษณ์ ค าดี บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ธติพิงศ์ จันทรแ์ยม้ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ธรีภัทร์ เพ็งจันทร์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ธรีภัทร ลิม้ศริวิฒัน์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ธรัีตม์ โตมานติย์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

นนท์ ก าแพงแกว้ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

นรภัทร กนุอก บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

นลนิรัตน์ จันดา บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

นันทน์ภัส แจง้สทิธาเวชวงศ์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

นันทน์ภัส อนุจร บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

น ้าเพชร โคตนั บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

บรูฮานุดนี แมยู บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

เบญญาภา จติรใ์จฉ ่า บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ปภนันท์ ยอดค า บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ปรณิ ชนิภาณุวฒัน์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ปัณณธร วจิติรบญัชร บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ปาณสิรา ศลิปะ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ
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ปิยะวลัย์ กจิสดุแรง บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ปิยาณี สมุานพ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ปญุญาพัฒน์ ลลีาล ้าเลศิ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

พรชนัน วรีวนัินทนกลุ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

พรพรรณ ยทุธรรม บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

พรสมเด็จ กจิแสงทอง บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

พรมิา จตุติระกลูชยั บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

พลวฒัน์ ไชยะบรุนิทร์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

พลวชิญ์ ตัง้กจิสทิธพิงศ์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

พัชรพล ฉมิทมิ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

พัชรนิทร์ เจนทวเีจรญิพร บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

พัฒนชยั โชคมงคลกจิ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

พัสกร โชตกิเดชาณรงค์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

พชิญอ์าภา รวยระรืน่ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

พชิญา ตัง้ประเสรฐิ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

พเิชฐพงศ์ หรัิณจารุกร บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

พมิพช์นก ธรีนธิมิงคลกลุ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ภรัณยู ตรวีมิล บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ภวรรณ แสงอรุณ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ภัคจรีา บตุตะโยธี บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ภัทรวรรณธ์ ตัง้อนันตชยั บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ภัทรวทัน์ สารพันวงศ์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ภาณุพงศ์ พลบัจนี บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ภาณุพงศ์ ปัญญาวงค์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ภาสกร พุม่ตะโก บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ภชูติย ์ โถค านาม บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ภมูอิศิรา ใจสมทุร บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

มงคล ทองอม้ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

มายาวี เขยีนดวงจันทร์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

มารษิา หะยมีะมงิ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

รวพิร ทนันชยั บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

รัญชดิา แสงสวุรรณ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

รัฐบดนิทร์ ลงักาฟ้า บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

รัตนกร วชิาโท บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

รัตนพ์ชิา ทวโีรจนสถติย์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ฤดกูาล กมลธรรมชาติ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

วรกนัต์ ตระกลูนุช บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

วราเทพ ศรนีาค บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

วราพร ปิยะพงษ์กลุ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

วราภรณ์ โหรี บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ
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วรนิทร พชิยัยทุธ์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

วรษิฐา พลผดงุเกยีรติ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

วมิลศริ ิ เมนิขนุทด บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ศกัดนินท์ ทองบญุเรอืง บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ศกัรพศิษิฏ ยนืยงค์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ศริภัสสร สกลุผาสขุ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ศภุมาศ จงึธรีพานชิ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ศภุฤกษ์ ยะใหมว่งษ์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

สทิธนิพิฐิ ทองคง บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

สปิปกร เหลอืงมกีลู บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

สรินิ ทนชา่งยา บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

สกุญัญา ภสูดีนิ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

สนุติา มาลี บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

สภุาวดี สมบรูณ์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

สวุมิล แกว้ชมภู บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

อนุสทิธิ์ เกยีรตเิจรญิพร บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

อรอนิทุ์ ธรีวทิยานุวงศ์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

อรัญญา จันภักดิ์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

อญัจดิา ค าไสว บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

เอวติรา ปัญญาแกว้ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ปรัชญา ลอ้แกว้มณี วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ นวตักรรมอาหารและการจัดการ

ทพิมาศ ศรสีเุทพ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

สายสรุยี์ ยังศรนีาค วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

พรีดนย์ คงปักษ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์
บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ และการจัดการการทอ่งเทีย่วและการ

บรกิาร (ม.รังสติ)

ทรีดา อนุวงษ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ และการจัดการธรุกจิการบนิ (ม.รังสติ)

วรีะยทุธ บญุมี วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

กฤตยกรรณ สแีตงสกุ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

กษิดศิ ศริปัิญญา วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

กติตภิณ เฟ่ืองศลิา วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

กติพิงษ์ ไชยมติร วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

เขตธนา อดุใจ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ชลทศิ สถติชยั วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ฐติภัิทร หมอสมัฤทธิ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ณกาญจน์ อยูป่ระเสรฐิ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ณัฐกลุ เอกเอีย่ม วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ณัฐวรา นาคงาม วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ณัฐวฒัน์ อาทรกจิวฒัน์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ดลนที ประเดมิรัตนกลุ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ธนาดร รัชตะปีติ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์
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ธนาวฒัน์ สระทองดว้ง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

พสิษิฐ์ วรีสถาพร วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ยงศกัดิ์ แสงสขุ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

วสรัุตน์ ใสสอาด วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ศวิกร ลอ้มวงศ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

สภุาพร ผ่ัวสกลุ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

เสฏฐวฒุิ ไกรนรา วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

อนวิตัติ์ ถ ิน่นัยธร วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

อรสิดา มะบารู วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

อาณัติ ศรจัีนทร์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

กฤตยา จงสภุางคพั์นธุ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

ณัฐพล จันทรด์ี วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

สภัุค แสงรัตน์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

คมกรบิ ทอดสนทิ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั

แจฟรยี์ ดาเลโบะ๊ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั

ณัฐสมุนิทร์ ทองฟู วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั

ธธัีช จรติควร วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั

ปณธิาน รัตนมณี วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั

รุง่นภา อาทติยแ์สงทอง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั

อรวรรณ เชยชม วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั

กวนิ ฉัตรเกตกุนัภัย วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าสือ่สาร

กนัตพชิญ์ โมสโิก วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ณัฐวฒุิ พดุแดง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

ณชิารยี์ จลุประเสรฐิ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

พมิพช์นก อดุม วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิสตัวเ์ลีย้ง

กนกวรรณ ก าแพงนาค วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

กมลชนก นลิก าแหง วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

กรวรรณ ขยันกจิ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

กฤตกร จติตก์ าแหง วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

กอ้งกดิาการ บญุศรี วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

กานตท์ติา หุน่ดี วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

เกศณีิ จติอารี วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

เกสรา ธนะวงศ์ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

จดิาภา หมอ่โปกู่ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

จริพัฒน์ วฒุธิัญปรดีา วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

จธุาทพิย์ พลูสวสัดิ์ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

เจษฎา ชาตาสขุ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ชญานนั์นท์ พนูจันทกึ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ชลลัวทิย์ ตนับญุยนื วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ชญัญา สงิหท์องค า วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์
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ชนิวฒัน์ กนัยารัตน์ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ณภัทร ค ามา วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ณภัทร  บญุทันเสน วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ณัชพล หมืน่ศรชียั วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ณัฐชนน ทพิยพ์จิติร วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ณัฐนันท์ เบญจกรณ์ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ณัฐพร วงศส์นุทร วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ณัฐพล สงิหเ์สนา วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ณัฐพล อาด า วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ณัฐศวนิทร์ ตรงทวเีกยีรติ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ทักษพร เกดิสขุ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ธนกฤต พันธเ์พ็ชร วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ธนพร พนิธวุงษ์ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ธนัท ปาละวธันะกลุ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ธริดา ดาราฉาย วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ธรีภัทร สงัเกตกจิ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

นฤภร สดุวรรค วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

นวมนิทร์ อุน่พา วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

นัฐมล จันหอม วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

นาวี ปัน้บญุชู วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ปัญญณัฐ วจิติพาวรรณ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ปารดา แสงสวุรรณ์ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

พงศพัศ เกตสุวุรรณ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

พณชิพล โพธิเ์วนิ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

พรชนก โพธิท์รง วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

พลวฏั ฉลาดกจิ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

พัชรพร เนยีมธรรม วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

พชิญธดิา สวา่งวฒันศริิ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

พชิญะ โชตถิวลิ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

พมิพม์าดา เภตรารัตน์ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ภัศรา ดวงแกว้มณี วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ภานุพันธ์ หอมมาลา วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ภมีพล เภาโพธิ์ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ภดูาว เจรญิชนัษา วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

มนปรยิา มาเลศิ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

รชต โมจั้นทร์ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ร่อมา่ฎอน สะอาด วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

วรเมธ ซือ่สตัย์ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

วรัญญา กอลซีอ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

วาสนา เชือ้ชวด วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์
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ศมน หมาดมลทลิ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ศกัดิช์ยั เผา่ถาวร วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ศลีกลุ สขุศลี วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ศภุพงษ์ พรหมอกัษร วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

สารนิ ลขิติศริทิรัพย์ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

สทิธริาช หรัิญรัตน์ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

สปิโปทัย เกตจุนิดา วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

สริพัชร หนูอไุร วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

สชุานันท์ หอ้ยระยา้ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

สรุเดช ชนิโสตร์ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

สวุนันท์ สวุรรณกลอ่ม วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

สวุภัชร ชุม่ชวย วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

อศัมเ์ดช เอีย่มสอาด วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

อาชญัญ์ รอดทองดี วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

เอกณรนิทร์ บญุสนัต์ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ขนบพร คลอ่งแคลว่ วทิยาศาสตร์ เคมวีศิวกรรมและอตุสาหกรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ธนภรณ์ สมศริิ วทิยาศาสตร์ เคมวีศิวกรรมและอตุสาหกรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

นพณัฐ เลา๊ะยตีา วทิยาศาสตร์ เคมวีศิวกรรมและอตุสาหกรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

บณัฑติา วงศต์าพระ วทิยาศาสตร์ เคมวีศิวกรรมและอตุสาหกรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พลอยนภัส แพรกนกนันท์ วทิยาศาสตร์ เคมวีศิวกรรมและอตุสาหกรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ศรัณพร พึง่สขุ วทิยาศาสตร์ เคมวีศิวกรรมและอตุสาหกรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

สนุติา อมะรกึ วทิยาศาสตร์ เคมวีศิวกรรมและอตุสาหกรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กนกพร ศาลารักษ์ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

กมลชนก นาสวสัดิ์ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

กรธวชั แซต่ัง้ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

กรชิเพชร ใจมัน่ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

กญัญาพัชร ค าสตัย์ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

กปัตนั แพงภงูา วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

กลัยกร แสงประทปี วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

กลัยส์ดุา มกีาย วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

กายญาพร เมฆวนั วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

กลุชญา บญุฤทธิ์ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ขวญัจริา ขาวประเสรฐิ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

จรนิพร เดชากลุ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ฉัตรมงคล จ านงนอก วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ชญาฎา ยามันสะบดีนิ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ชญานษิฐ์ หมะสนั วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ชนนกิานต์ อยูส่นิไชย วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ชลดา อว่มสี วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ชลธชิา ข าวลิยั วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม
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ณัฐฐา ภตูยานันท์ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ดลธรรม มากพึง่พร วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ทฆิัมพร ยิม้ศรี วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

เทพพทัิกษ์ พระแทน่ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ธัญญช์นก นุ่นสวุรรณ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ธัญญลกัษณ์ ยอดใจเย็น วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ธัญพมิล ฉลาดลพ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ธรีนันท์ ภูพ่ ึง่ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ธรีะภัทร ภัสมทุร์ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

นวรัตน์ ภักดสีอน วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

นวนิดา รุง่เจรญิ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

นันทัชพร สนิธนัุนทส์กลุ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ปานตะวนั กลัน่สกลุ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ปิยาพัชร ฮาซนั วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

พรชนก วงัศรรีาช วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

พรนภัส คณูชยั วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

พลอยชมพู พพูลิกึ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

พัชราภรณ์ ฉมิจิว๋ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

พัทธนันท์ วงศห์ว่ง วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

พชิญภั์สสร วรีโชตโิยธนิ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

พชิญาภา อมัราโสภานนท์ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

พมิพศิา ถาวร วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

พธุสดี สามทอง วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

เพ็ญศรี วนัเครอื วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ภาณุพงศ์ สมุนาวดี วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ภดูศิ จันตะ๊ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ภวูดล จักรยาโน วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

มะลวิลัย์ วนิทะไชย วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ยศยา ใจธรรม วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

เยาวลกัษณ์ ชวูงศร์ุง่สวา่ง วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

รนิฤชา เดอเลาะฮมี วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

วรศิรา โพธิก์ฏ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

วนัศริมิงคล สขุธร วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ศศภัิสสร ดาศรี วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ศภุกร ทศรักษา วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

สจุติรา ยนตรสนัติ์ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

สจุริา บญุลาภ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

สธุี พวงจันทร์ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

เสฐศษิย์ เจรญิพรธรรมา วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

หัทยา จันสา วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม
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อนัญญา อนิทะรังษี วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

อภชิญา พัฒนมาศ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

กฤตยา วชิยัดษิฐ์ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

กวสิรา ตัน่แกว้ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

กติตเิดช แดนสมทิธิ์ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

จณสิตา พลอยชาตติระกลู วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

จตพุร ทรงกลด วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

จริภญิญา อว่มบวัทอง วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

จรัิชญา กรกีลุ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ฉัตรชนก กลประดษิฐ์ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ฉัตรตยิาภรณ์ สรุวิฒัน์ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ชมพนุูช แกว้อนิทร์ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ชลดา กระภฤูทธิ์ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ชลวชิญ์ พุม่มณี วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ชยัภัทร วฒันานนท์ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ชาลสิา แกว้เต็ม วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ชติพัิทธ์ แกว้ยาว วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ชตุกิาญจน์ กจิเจรญิ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ณัฐชยา ผดงุทรงธรรม วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ณัฐธดิา โพธิเ์ทพก าแหง วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ณัฐรุจา แสนคลงั วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ณัฐวดี ประเสรฐิ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ณัฐวฒัน์ ดว้งเงนิ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ณชิากร แผนสมบรูณ์ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ดารวี ยะภักดี วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

นพนันท์ ปถมพานชิย์ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

นันทการณ์ โชตวิรรณ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

บศุรนิทร์ ภแูตม้นลิ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ปฏพิล คนัธวณชิ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ปรภิาดา บญุขนัธ์ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ปัญญาวฒัน์ ค านวน วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ปานศริิ รัตนโชติ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ปิยาภรณ์ รักใคร่ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

เปมกิารณ์ อุม้ชู วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

เปรมปวรี์ ลเีลศิพันธุ์ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

พรพพัิฒน์ บญุมา วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

พันธติรา จติหวงั วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

พาขวญั บกสกลุ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

เพชรนารี ค าพาที วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ภัคจริา ภมูภัิทร วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม
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ภัทรกนัย์ เลศิไตรณรงค์ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

เมธกานต์ ยิม้สาระ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ยศวดี โพธิพ์าน วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

รณชยั วรีสริกิลุ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

รัญชดิา คงศรรัีตน์ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

รุง่ระวนิ แสงดาว วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ลดาวลัย์ กตินัินท์ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ลกัษมณ ฟักเขยีว วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

วรานนท์ เบา้นาค วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

วรนิทช์ภัทร์ องมะไรย์ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ศราลลัญ์ บญุราก วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ศศวิมิล เหลอืงวฒันวไิล วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ศธุาดา เวนิขนุทด วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ศภุาพชิญ์ ถริพัฒนกลุ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

สมัชญา ธรรมสจัจกลู วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

สภุนดิา เอกศริิ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

อรญิชยั ยิง่งามแกว้ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

อรสิา วงษ์ทรัพย์ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

อสมาภรณ์ รักค า วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

อาภัสราภรณ์ แกว้ศริิ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

อนิทริา เทีย่งกระโทก วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

อรุุณี ไชยมนตรี วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

กนกวรรณ สงิคะ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

กมลรัตน์ ไมแ้พ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

กรวภิา หน่อทมิ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

กญัธมาศ เกง่กลา้ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

เกตวุดี มณี วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ขจรศกัดิ์ โกมลวสิทุธิ์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

จันทกานต์ จันทรท์รี วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

จรีวรรณ เขยีวหอม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

จฑุามาศ กนัยะพันธ์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ฉัตรชยั พงศไ์พร วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ชลณดิา แสงจันทร์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ชลธชิา ศรบีรุนิทร์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ชลติา พังคยาน วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ชาลสิา เปรมปริม่ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ชตุกิาญจน์ สารตนั วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ฐติกิานต์ นวลสวุรรณ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ฐติวิรดา ร าไพ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ฐติวิฒัน์ ศริอินันต์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม
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ณพล ชวนชาติ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ณัฐณชิา ดหีมัน่ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ณัฐภรณ์ เพชรแหน วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ณกิศา ทองวเิศษกลุ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ณชิาภา วงษ์เจรญิภากลุ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ธนวรรณ ภูน่าค วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ธนะสทิธิ์ ฮอ้ประเสรฐิกลุ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ธนัชชา ประชาชน วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ธนากร บวัเย็น วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ธชิานันท์ พว่งทอง วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ธรีพล ศริโิยธา วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

นชนก แสงสวา่ง วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

นภัทร วชัรทัศนกลุ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

นรศิรา อนิลเุพท วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

นชิาภัทร พพัิฒน์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

นธิยาภรณ์ สเีฮา้ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

เบญญาภา คงสมศกัดิ์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ปฐมิาพร จรัิฐชานนท์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ปณติา ตัง้มัน่ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ปรยีาภรณ์ แสนสขุ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ปณุยวรี์ วเิศษทรัพย์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

พลากร บวัสาตร์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

พสษิฐ์ พัชรไชยทัศน์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

พัทธมน คุม้ภัย วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

พมิพช์นก โซวาน วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

พมิพช์นก ชมเชย วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

พยิดา รืน่นุสาน วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ภัคจริา นนทะภา วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ภัทราวธุ์ บวัศรี วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

มนัชญา หลา้ถลา วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

เมยฐ์ติา ทรัพยศ์ริ ิ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

รจนากร เจยีมทอง วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

รักษิตา มาสอน วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

เรณุกา คอนเอม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

วรนษิฐา แกว้รอดฟ้า วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

วรรณภัทร โยธายทุธ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

วรัญญา อนิทสงค์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

วรัญรัตน์ เมษพันธุ์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

วา่นฟ้า ศรโีลทก วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

วอีมั วาฮะ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม
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ศดิภิา เมอืงเจรญิ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

สลลิลา นอ้ยอทัุย วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

สรินิ ศรเีมอืงชา้ง วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

สริรัิตน์ ศรสีวุรรณ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

สธุี กติตรัิตนกรกลุ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

สวุชิา พฤกษ์ฤดี วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

สวุมิล วงษ์กนัยา วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

เสาวลกัษณ์ วงัครีจีรัส วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

อภชิญา เป้าสงูเนนิ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

อภรัิตน์ บวัข า วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

อภสิรา ชาลกีนัหา วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

อมรศิา ทรัพยท์วพีงศ์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

อรปรยีา มาถงึ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

อรปรยีา คณูกลาง วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

อรสิรา บวัตมู วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

อญัชสิา สระทองหน วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

อญัมณี ณัฐคณุปกรณ์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ฮาฟิซ นุงสาหงุ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

กติพิร นาคมัน่ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

เกวลนิ ทองปาน วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

เขมสิรา ชยากร วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

ฅตีกมล แซล่ิม่ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

จริภญิญา ธสิาระ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

จริวฒัน์ ปราโมทย์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

จริาภา เสอือุน่ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

จรีพัฒน์ คชสาร วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

ชชัฎาภรณ์ คงศรทีอง วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

ชาลสิา จรีะเศรษฐี วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

ชาลสิา สทีน วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

ชตุนัินท์ ขาเหล็ก วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

โชรญา มัน่มุง่ยนต์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

ไชยพร อศัวธรีะนันท์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

ฐริดา คดิรัมย์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

ณัชชา รอดชาติ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

ณัฏฐณชิา นักบญุ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

ณัฏฐณชิา กรีตโิชติ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

ณัฐกานต์ จันทร วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

ณัฐณชิา ชืน่บญุ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

เตชนิท์ รุง่กระจา่ง วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

ธนาภา ชทูองหลาง วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื
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ธนติา พันนาม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

ธรีภัทร์ สรรคว์ฒันา วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

นภัสวรรณ รอสงูเนนิ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

นันทภพ เหลอืงอดุมชยั วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

น ้ามนต์ ขนัตวิรีธรรม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

นกิษ์นภิา ชยัสงค์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

นติธิร เกดิประโคน วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

บณุยวรี์ อาขศุริ ิ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

ปรมะ พะโยม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

ปัณณพัทธ์ มากพันธผ์ล วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

ป่ินแกว้ ศรลีาชยั วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

ปิยธดิา เครอืวลัย์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

พรทพิย์ จันทเส วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

พลวตั จรีะเศรษฐี วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

พาธดิา ฉายเหลีย่ม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

พมิพญ์าดา ปานขาว วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

พรีะพล ทวิากรศศธิร วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

ภัชร จฑุาเกตุ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

ภัทราภรณ์ พลนันท์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

มนัสนันท์ จุน่คต วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

ยทุธพชิยั คณะฤกษนอ้ย วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

รัตนาวดี เบา้สขุ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

รนิรดา นวลศรี วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

วรดร แกว้บตุรสา วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

วรรณภา สทุธทิพิย์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

วรัทยา หวงัเกษม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

วราพร ลสีมโภชน์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

วมิลทรา เขมน้จันทร์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

วฒุภัิทร สายจันทร์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

สดุากาญจน์ กงัวาฬ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

สภัุสสร จันทรเ์พ็ชร วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

สภุาวี แกว้แกน่ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

หรัิณญา ธนศทุธวงศ์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

เอเซยี ชยัปราด วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยัง่ยนื

จารุกรณ์ นาฏภักดี วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

ชญาวตั ปัญญาสนัตกิลุ วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

ชยกร ใจกญัญา วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

ฐณพงษ์ เสนาะเสยีง วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

ฐติศิกัดิ์ สขุค ามี วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

ณัชชา แซวุ่น้ วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม
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ณัฐนันท์ ยอดลดัดา วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

ณัฐพล สเีมฆ วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

ตวษิา เฮงฮัว้ วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

เทพศกัดา แหวนวงษ์ วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

ธนทัต ศภุภัชกลุ วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

นวพล ลทุะภาค วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

ปัญญพัฒน์ ด าสวุรรณ วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

เพชรรัตน์ ขนัขาว วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

ภวูนาถ จังอนิทร์ วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

มนัสนันท์ จันทรไ์ทย วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

รณกร ถาวรณา วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

รัชชานนท์ หรัิญสาลี วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

ศกัดธิัช ศรใีจวงศ์ วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

ศริรัิตน์ อกอุน่ วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

สดุารัตน์ แทนจ ารัส วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

สดุาวดี แกว้ลอยฟ้า วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

สปุวณ์ี แตม้เพ็ชร วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

สภัุสรา สายสนิทร์ วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

อดลุวทิย์ เทยีมแพ วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

อนุรักษ์ นามเกตุ วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

กฤตภาส เถกงิสขุวฒันา วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

กฤตเิดช ประจง วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

กนัตพัฒน์ สวุรรณเหมย วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

กานตช์นก ตนันารัตน์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

กานตด์นัย ไชยโย วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

กานตส์ริี อดลุประวติรชยั วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

กลุนษิฐ์ อมรเมฆพงศ์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

เขตอรัญ สาระ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

คณุานนต์ ลิม้วฒันาภรณ์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

จริาวฒุิ แสนเดช วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ชรัฐพันธุ์ ทองแถม ณ อยธุยา วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ชวภณ นลิพันธุ์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ณภัทร เพ็ชรนลิ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ณัฐกวญิ สมรูป วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ณัฐณชิา แกว้รัศมี วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ณัทพัฒน์ พนาถริกลุ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ดารารัตน์ วโิรจนเ์วชภัณฑ์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ดารารัตน์ แกว้งาม วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

เตชนิท์ ผอ่งมณี วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ทักษิณ เชีย่วกล วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์
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ธันวณัฐ เฟ่ืองมารยาท วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ธรีดนย์ นุ่มทอง วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ธรีธัช ใคร่ครวญ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ธรีพัชร รักษ์เกลีย้ง วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

นนทพัทธ์ วรรณโชติ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

นพกร แกว้สลบันลิ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

นพณัฐ พลูแกว้ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

นภทป์ี พึง่พรหม วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

นรากรณ์ ดเีย็น วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ปฏภิาณ โรจนรัตน์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

พรธรีา นาคอา้ย วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

พมิพญ์าดา โนนหัวรอ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

พรีพัฒน์ จรัลเดชากร วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

พรีพัฒน์ จ าปา วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ภัคพล แซโ่คว้ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

มาลภัรช์ยั ไชสฮีาด วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

รัญลดา สจุรติธรรม วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

วชริวทิย์ เจยีมเอย๊ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

วรรณพร ปึงพพัิฒนต์ระกลู วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

วรานนท์ แกว้เกตุ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ศริภัิสสร สมทรัพย์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ศภุณัฐ เพชรศภุลดา วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

สริวชิญ์ ขดับวั วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

อชติพล สุม่ข า วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

อภสิทิธิ์ ทวบีญุ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

กตญัญู เกดิทุง่สง วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

กนกพร เหมบณัฑติย์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

กนกพัตร์ โกษากลุ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

กฤตนิ ผลหมู่ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

กฤษนัส วงคอ์อ๊ด วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

กญัญว์รา อน้น่วม วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

กลัยกร ไชยเจรญิ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

กลัยรัตน์ ขมเจรญิ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ขจรศกัดิ์ สขุอนันต์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

จรัสรวี ผาทอง วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

เจตนพัิทธ์ วรรณสิสร วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ชลชยพงษ์ ชวลติเมธารัตน์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ชติานันท์ นุกลูภักดิ์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ชตุมิณฑน์ ติ๊บศรี วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ชตุฤิดี ต ิ๊บศรี วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู
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โชคดี แซฉ่ั่ว วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ฐาปนยี์ ไชยแสง วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ณภัทร ศริมิา วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ณัฏฐพล มายะการ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ณัฐพงษ์ บญุจนี วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ณัฐรนิทร์ เรอืงจริวงศ์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ตรัยภรูนิท์ สบืสวุรรณสาร วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ธนวรรณ วทิยวราวฒัน์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ธเนศพล ศรมีังคละ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ธมกร ระนอ้มบ ารุง วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ธรักษา กองแกว้ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ธัญกร โอภาสไกรศรี วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ธัญญนันท์ มาดี วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ธัญสรณ์ สวา่งฤกษ์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ธาเนียชลาราดา ทองขวญั วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ธรีนนท์ ไชยลงักา วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

นรบดี ธนภรูรัิตน์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

นรศิร บนิกามดิ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

นฤดล โชควนิจิ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

นวภร ชาตพิราหมณ์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

นัฐพงษ์ ซนัและห์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

นโิคล เฮลยี์ ชามะรัตน์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

นติภิมู ิ ภูง่ามชืน่ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

นมิติตา ชา่งเจรญิ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

โนชมานติ โกสม วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

บรัุสกร แซแ่ต ้ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ปฏิุ ภุาณ ชยัชะนะ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ปรารชิาติ วนัดวีงษ์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ปรยิ โกศลวชิญะ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ปารชิาต สจุกิลุ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ปณุยธร แสงสทุธสิาทร วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ปณุยน์ชิา แสนสขุ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

พชร โพธิช์ู วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

พชิามญช์ พเิคราะหง์าน วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

พณิพัสสา ชายหาด วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ภาณุภณ สริวิรพาส วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ภาธร กรีตภัิกดพีงศ์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ภารุจ ภรูโีรจน์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ภาสวร สวุรรณมณี วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ภภัูทร์ โปยไธสง วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู
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ภวูศิ อุย่สนัตวิงศ์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

เมษาพร ศริพัินธ์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

รชต ลกัษมลีาวณัย์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

รัตนาพร แถวไธสง วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

วรศิรา ทาระชยั วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

วชิญาดา พรมเสนศร วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

วภิาวี อนันต์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

วลิาวณัย์ นยิมไทย วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

วศิรุตา อยา่งบญุ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

วฒุชิยั สาบญุธรรม วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ศราวนิ แซอ่อ่ง วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

ศกัดิท์วี วรรณศภุมงคล วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

สหัสวรรษ อนิค า วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

สทิธพิล ชมุภอูนิทร์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

สขุมุ พรนพรัตน์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

สดุารัตน์ สองนา วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

สธุเิทพ โปร่งปัญญาสกลุ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

สภุกร เหลอืงอภชิาตกลุ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

สภุาพรรณ เอีย่มละออ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

เสาวลกัษณ์ แบบประเสรฐิ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

โสภดิา แสนบุง่คอ้ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

เหนอืเมฆ สทิธเิวชเมธี วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

อคัรวฒัน์ น าหรรษาวงศ์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

อยันี รอมลี วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

อารยีา ทองชยัภมูิ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะขอ้มลู

กรกฎ เมฆสกลุวงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ณัฏฐภ์รณ์ ร่วมรักษ์ภากร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ณัฐพัชร์ จรูญวฒุธิรรม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ภาคนิ พนาพฤฒนัินท์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

แมทธวิ รัชพล แมทเทอสนั วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กญัจนณั์ฏฐ์ เกือ้สงค์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

เจตพัฒน์ ตนัตพิทัิกษ์กลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พรหมพร ทองเพชร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ฟาดลิ วรรณมาตร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

รัชชานนท์ หนูรักษา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พรีชาฎา ลิม้ตระกลู วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พฒุพิงศ์ มหัทธนันชยั วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

เพชรแท ้ ววิรรณวงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ชนันญา สคุนธมาน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

เถลงิศกัดิ ์ หรัิญค า วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ
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ภาณุวชิญ์ พริยิะปัญญาพร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

ภาวตั อ ามาตยโ์ท วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

ศริพัินธ์ กาเผอืก วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

เกยีรตรัิตน์ เพชรไกร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

ภัทรวฒัน์ วจันะลกัษณ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

ศภุณัฐ แสงแกว้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

สธุนัญญา เสยีงสวุรรณ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

องิควตั ดารายน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

กลวชัร อนิทรแ์ป้น วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

คเชนทร์ ทองสวสัดิว์งศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ฐานฏิฐ์ กอ้งสมทุร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ณภัทร ผาตนิาวนิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ณัฐชนน มงคลวลิาศ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ณัฐดนัย สงัขโ์พธิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ณัฐพล ศภุผล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ณัฐภัทร เรอืงพทุธ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ธนกฤต ใจประสงค์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ธนศกัดิ์ สองศรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ธภัทร วฒันวรีเดช วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ประกฎษฏพิล สมมลู วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ปัณณทัต โรจนเ์อกจติต์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

พงศกร หงสไ์พฑรูย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

พัทธนันท์ เชือ้แหลม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ภัทรดนัย ทองมี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

รชา ตัง้ตระกลู วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

วศัพล สมัฤทธิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

วชิญว์สิฐิ โชตกิจิสมบรูณ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ศรุต สมประเสรฐิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ชณัญญู พาพล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ชยพัทธ์ กลุรัตนรักษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ณชิญาน์ ชาวนาใต ้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ตะวนั อ า่อ าไพ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ธนกฤต บานเย็น วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

พทุธพล เทยีมพันธ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ภรภพ โอภาธนยศ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

วงศธร วมิลใย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ศภุกติติ์ ในผลดี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

สทิธป์าณะ เหลอืงวสนะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

จริภัทร โชตกิโุล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

ญาณศิา จงเจรญิพรสขุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล
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ธนวตั โชคบ ารุง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

วรโชติ บญุขวญั วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

วฒัธนากร วพิรรณะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

ธมุากร นัยมติร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ปญุญพัฒณ์ ปฤษฎเีพ็ญภาส วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พงศกร ลงเกีย๋ง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ภญิญธณ์ีตา วงศธ์นนนท์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

รนิรดา วงศอ์นุการ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กนัตภณ กาญจนะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

เขมกิา ทพิยรั์กษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ชนกิานต์ กล า่เหวา่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ชานนท์ พรหมจันทร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ณัฐพนธ์ รุง่เรอืง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ตนุภัทร รัชตวทิย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ธนกฤตธฤต ค าเพราะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ธนภัทร สุทุธอิาคาร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ประกาศติ หนองเอีย่น วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ปรุมินัทธธ์ัญธนนิ บตุรบญุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

พงศธร บญุภักดี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

พรเทพ อดุมธนะธรีะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ภัคจริา คมนธ์นาธร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

รัตนกร หวงัวรีะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ศรุตา กววีงศโ์สภณ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

สทิธพิล อตชิาต วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

สธุณัิฐ เรอืงสขุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

อภบิรู ธนาบญุประกอบ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

อภสิทิธิ์ เปรมกมล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

อรจริา พึง่ผลพรกึ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

กมนทรรศน์ สชัญกูร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

กติตภัิฎ สขุส าราญ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

จริธร เทยีมถวลิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ชยานันต์ วนัธงไชย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ชยตุพล แสนสทุธิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ชลชาติ ชมุพลรัตน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ณัฐกฤต พงษ์อดุมเพยีร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ณัฐพล ขนัตพิงษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ณัฐวฒัน์ จันทวโิรจน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ธนภมูิ มงคลศริโิรจน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ธนยศ เจรญิพรเลศิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ธเนศ สขุศรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า
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ปรมนิทร์ นุยนืรัมย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ปิยวสัส์ แดนรักษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

พงศพ์ล พงษ์ทอง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

พชร คณุาภรณ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

พศนิ กนัอปัุทว์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ภรูภัิทร ทองแกมแกว้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ภรูศิ ศรดีาโคตร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

รชต พงศส์ทุธิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

วสนัต์ ทศสนิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

วรีพงษ์ เกือ้กลูวงศช์ยั วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ศริภัสสร ชุม่สงูเนนิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ศภุผล จนิดาวงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ศภุฤกษ์ หงอสกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

กรดนัย ไพค านาม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

กษิดศิ แซเ่กาะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

ตรัยพัทธ์ วลญัชธ์รรมสาร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

นติภิมู ิ เตยีงนอ้ย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

บญัญพนต์ สขุสมบรูณ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

บรุศิร์ พุม่อ า่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

พศวรี์ ล ิม้เกยีรตเิชดิชู วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

พทิวสั รอบรู ้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

พรีพงศ์ จัตรุงคพั์ฒนา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

เมธาสทิธิ์ หลนิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

วรทิธิ์ ตณัพสิทุธิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

วธิวนิท์ อภนัินทน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

ศภุวชิญ์ สขุเยาว์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

สรุพั์ฐวศิร พัดจันทร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

อตริุจ แดงรัศมโีสภณ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั

กนกพล สมิธาราแกว้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

กนัตก์วี เเสงชาตรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ณภัทร พันธุส์วสัดิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ณัฐชนน สวา่งนาน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ณัฐภัทร ทวแีสง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ตัง้จติการ จติกลูสมัพันธ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ธนัท เพชรจ ารัส วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ธรีภัทร เพชรเลศิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

นรา เนตรจรัส วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ปณุณภพ ฤทธิบ์ญุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

พชรพล ไชยกลู วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

พสิษิฐ์ วงศว์ชัรมงคล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา
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ภัทรพงศ์ แกว้อทัุย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

วนัชนะ มัน่แยม้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

วทิติ งา้วทอง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

วรีภัทร ขนัถม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

สหวชิญ์ สอนเต็ม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

อภรัิกษ์ มาพทัิกษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

อรัณย์ สมเกา่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ฮโิรกิ นารติะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ณภัทร ปัญญา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ธันยช์นก บญุลอ้ม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พงศพัศ พุม่พวง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พงศพัศ โพธิไ์พจติร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ศภุโชค ลาภเกนิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กวสิรา เศยีรอุน่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

ณภัทร เปรมจติร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

นภสนิธุ์ งามเลศิวทิยากลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

เพชรลกัษณ์ ลิม้ประเสรฐิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

ภวตั ศรพีรหม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

จริวฒัน์ บดุดา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ชนดิาภา ถมังรักษ์สตัว์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ชยพล ล าเทยีน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ชานน ศริแิสง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ชนิธรณ ชนิค า วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ณภัทร โลจนะศภุฤกษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ณัฐณชิา สมัปณุณะโชติ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ปณสิรา แรมวงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ปภังกร บวัเรยีน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ปภัสวลญัช์ ธรีะนนทโ์อฬาร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ปญุญพัฒน์ จันทรว์งษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

พศนิ ราชรักษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ภัคจริา กองเงนิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

มนัสชยั กองสงูเนนิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

วชริวธุ ทองอยู่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ศภุกฤต ปรมิา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ศภุาพชิญ์ สทุธบิรบิาล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

สรวชิญ์ ยิม้สาระ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

สริภพ ไขกล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

สรุพชิญ์ เทยีบขว่ง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ชญัญา ธนะรุง่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

นวพรรษ พรมศริิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร
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ปัญจพล เกตพุจิติร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

วงศวฒัน์ ทาปัน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

ศริศกัดิ์ ย ิม้แยม้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

กรวชิญ์ ฤทธิรั์ตนา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

กฤตพิงศ์ ภูร่ะหงษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

เกง่กาจ วโรรส วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ชชันันท์ วฒันวาณชิย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ชานนนติิ วฒุชิยั วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

โชตกิ หวานใจ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ธนกร เลไพจติร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ธนภัทร สกลุจรยิสมบตัิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ธนสษิฐ์ ศรไีพพจน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

นควชัร อบัดลุลอสวุรรณ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

นราธปิ จันทรม์าลา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ปวรศิ แขตสนัเทยีะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

พัสวี เจรญิสขุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ภัคพงศ์ ค ากลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ภมูศิลิา พึง่เนตร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

รวนัินท์ แหยมมติร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

วชริวชิญ์ ก าเนดิดี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

สจัจพงศ์ พรพลประชาสทิธิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

อมรศกัดิ์ จนีา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

โอฬาร อรุะวฒันพันธุ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ชโยดม เจรญิรัตน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ชานนท์ พันธุม์าก วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ชษิณุพงศ์ สกีลิน่ดี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ณัฎธชยั มว่งเปลีย่น วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ดาณุพงศ์ ใจคง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

เตชติ ฉายวฒันะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ธนดล วงษ์ค า วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ธนภัทร ปิเตอร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ธนาภัทร คงประจักษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ธัญวรัตน์ เนยีมทอง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

เนตรนภา สวุรรณไกรษร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ปรมาภรณ์ เบญจพันธ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ปวรศิา หวานขนั วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ปณุยพัฒน์ คลา้ยเนยีม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

พงศกร รัตนชวีวฒัน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

พณชิพล โรจนช์าญชยักลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

พลภัทร ตัง้ยิง่ยง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ
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พสษิฐ์ สมประสงค์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

พัณณกร จันดาหาร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

พยิดา สรา้งยานาง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ภัทรกร โพธิเ์พิม่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

สณัหณัฐ จันทรปั์ญญา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

อตริุจ ตัง้จติปรารถนา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

อนุวตัร สวุรรณโณ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

อภชิญา โพธอิดุมสกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ธนโชติ กงไกรราช วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

พัทธนันท์ เผอืกศลิา วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

วรพล โชตสิตุ วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

วรศิรา รัตนโสภา วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

ศภุฤกษ์ ค ารังษี วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

กฤตณิห์ หวงัซะ ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

กฤตยิาภรณ์ ฉลาดดี ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

กติตนิาวนิ เพยีรชอบ ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

กลุธดิา มากชติ ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

คณัฐชา พรนธิเิขมพนต์ ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

จักรนิ พรหมดนตรี ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

จดิาภา สวสัดิพ์านชิ ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

จริายทุธ สขุเกษม ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

ณธดิา เรอืงฤทธิ์ ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

ณภัค ศรปีระไพ ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

ณศิรา กวางทมุ ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

ธณารยี์ เปรมประสทิธิ์ ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

ธนภรณ์ ธรีะรุง่พรกลุ ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

นรศิรา บตุรเพยีร ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

นวพร ชาวนาโค ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

บสุติา ถนินารัตน์ ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

ปาณพมิ วฒันโภคนิกลุ ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

มัณฑนกร ศรบีาลแจม่ ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

วรัตช์ จันทรง์าม ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

วลิาลนิี อายบูซาซาด ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

ศศนัินท์ ตริะกาล ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

ศกัดิส์ทิธิ์ เทีย่งแท ้ ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

สวุตัรา สทุธลิกัษณ์ ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

อภสิมัย ชยัเจรญิปรดีา ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

อนิทริา รอดเกลีย้ง ศลิปศาสตร์ นวตักรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

กานติช์นติ เมอืงใจ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

จดิาภา คงเหล็ก ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม
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ฐาปนยี์ สงศรี ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

ธนพร ลีจ้ากภัย ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

ธนพัฒน์ ทองมี ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

ธสกิานต์ รัชตเศรษฐ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

ธารารัตน์ รูเ้จน ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

นภาศริิ ผาสขุ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

พมิพกา เอกะพันธุ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

ภัคจริา มงคลอศัวนันท์ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

ภาสณีิ ลิม้สกลุ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

ระพพัีฒน์ กลิน่สมบรูณ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

ศรุตา อาวศริมิงคล ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

ศวินาถ หุน่ทอง ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

สโรชนิี สนิครีี ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

สขุมุาล ศภุธราวฒัน์ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

สภุาพร ผลพกิลุ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

สวุชิาดา บญุรองเรอืง ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

อดศิกัดิ์ ชกัชวนวงศ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

อญัชษิฐา สขุเกดิ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

เกวลนิ มิง่ขวญั ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

จฑุามาศ ศรสีงคราม ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

ชญาพร ตระกลกลุ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

ธวลัรัตน์ ภัทรนาวกิ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

ธติ ิ แกว้คนตรง ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

นันทวฒัน์ ค าวุน่ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

นายกพณ ตัง้รัตนสมบรูณ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

นยิาภรณ์ ไทยแท ้ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

บนิกสิ ศริพัิธนะ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

ปวรุตม์ จันทร ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

พงษ์สทิธ์ มัน่มณี ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

พชิามญธุ์ จน๊ิะชยั ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

พธุติา เอือ้สกลุกานต์ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

ฟานดิา แสงเดอืน ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

ภาคนิ ปรภัิทรธ์าดา ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

ภรูกิาญจน์ ชมุฝาง ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

ภรูชิญา อณุกานนท์ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

ภรูนิทร์ มะลหิอม ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

มานติา เรอืนแกว้ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

ไมตรี ใจเพ็ชร ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

ยศกร เพ็งค าศรี ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

รัชชานนท์ คงเกลีย้ง ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น
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ลลติา กลิน่สวุรรณ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

วชริวทิย์ นาคคง ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

วชิญพงศ์ สงัขเ์พ็ชรรัตน์ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

วชิญาพร ข าสจัจา ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

วฒุชิยั มงุคณุ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

วฒุพิงศ์ อ ึง่ป่อง ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

สรวชัร์ ธนานันท์ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

สทุธพิงศ์ ป่ินตะกลุ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

สธุดิา ทวสีทิธโิชคชยั ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

สพุชิชา เผา่ชวด ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

สรุธัส จันทรท์พิย์ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

สวุชิา จันทรก์ลาง ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

อทติยา โยธี ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

อนณ อทุปา ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

อรชพร สรอ้ยสน ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

อรนันท์ เงนิสมบตัิ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

อโรชา พึง่ไทย ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

อไุรรักษ์ เนาวพรพรรณ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ น

กรฑีารัตน์ อนิทรจั์นทร์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

กติตทัิต จารุกติตยิทุธ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

กลุนษิฐ์ เรอืงทพิย์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

จันจริา ผมประทมุ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

จริาภรณ์ ศรภัีกดี ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ชณัสฌา ปรางคส์วุรรณ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ชนสิรา รักษาพล ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ชวลัลกัษณ์ สรอ้ยจติร ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ชชัพมิขุค์ วงษ์เกตพัุนธุ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ชษิณุพงศ์ ตัง้อยูเ่ย็น ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ญดาพร นันตะวงศ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ญาณนิท์ อนิเผอืก ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ญาณศิา เอกศริิ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ญาณศิา สวา่งอารมณ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ฐติารยี์ สยุะฟู ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ฐติวิรดา เจรญิรุง่อทัุย ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ณภัทร แสงหรัิญ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ณภัทร รัตนบญุบารมี ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ณัฐชา เหลอืงสะอาด ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ณัฐธดิา หลกัเพชร ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ณชิารยี์ นยิมการ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ณฌิานันท์ ชาวชมุนุม ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ
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ตะวนั เคนดา ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ทักษ์ดนัย ศรเีชยีง ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ธนพนธ์ สมัครณรงค์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ธนพรณ์ จ านงบตุร ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ธนัชพร เสนานุช ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ธรีะกฤตย์ มงคลแกว้ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

นลนิี อสุมา ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ปรรณวชัร สภุษิะ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ปวชิญา ช า้เกตุ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ปารวี เลศิอทิธชิยั ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ปิยังกรู สวรรยาพานชิ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

พลบัพลา แกว้แดง ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

พัชรพล เล็กส ามะนัย ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

พัทธรนิทร์ แดงโกเมน ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

พชิญานนิ อนิทรเกตุ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

พชิญาภัค รุง่เรอืง ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

พริยิากร บวักาญจน์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

พรีวชิ การศภุกลุ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

เพลงพณิ สละบวัเลย ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ภฤศ วารนีลิ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ภรีะพงศ์ หาญสงูเนนิ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ภรูติา องึนยิม ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ภวูศิ วเิศษสทิธิ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

มธสุร แซจ่งึ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

เมธาณีย์ สวสัดิรั์ตพล ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

เมธาวี สามงามแสน ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

รังสมิันต์ แสงสขุ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

รัชชานนท์ แสงทอง ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

รนิทรล์ภัส ชาสงิหแ์กว้ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

รนิรดา รอดพน้ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

รนิรดา คุม้รักษา ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

รุจริดา พรหมมานนท์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ลดาวลัย์ สภุานันท์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ลลติา สายนที ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ลซิา่ พลอยชมพู กโนบลาวห์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

วยรุดา อดเิรก ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

วสุ ฉายาพรเลศิ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ศรุตา ใหลสกลุ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ศศธิร แสงทรัพย์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ศวิกร อิม่แกว้ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ
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สรวศิ เกลาเกลีย้ง ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

สรินิพร ปจุฉาการ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

สริรัิตน์ กลงึกระจา่ง ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

สชุาดา โพธิแ์ฉลม้ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

สพัุชฌา นอ้ยโพธิ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

หทัยพัชร์ ศรคี าภา ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

อธศิา ชยัเกยีรตธิรรม ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

อภญิญา สมเนตร ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

อภสิรา วจิติรญาณพล ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

อรพชิญ์ โกศลจติร ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

อกัษราภัค ศรจี านงค์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

อบัดลุหะนฟี อาแวกอืจิ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

อยัชะฮ์ จะปะกยิา ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

กนกกร คณุานันท์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

กฤตเมธ โชนุพันธ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

จรีพร สทิธศิร สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

จฑุาธปิ ยทุธยศ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

ชวนิ นวจรยิานนท์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

ฐติชิญา ชาวเมอืงกรุง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

ณณศิรา วงศส์นทิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

ณดล เลศิอศัวรัตน์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

ณัฐนชิา แมบ่ญุเรอืน สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

นษภรณ์ วนชิพสิฐิพันธ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

ปิยาพัชร์ ขนุนวล สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

ปณุณศกัย์ ธัญยว์รางคก์ลุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

พลฏัฐ์ มณีมลู สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

พัชราภรณ์ จนิตนา สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

พชิชาภา พันธค์ง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

มัญชพุร จติเกยีรตกิลุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

ยศศรัณย์ จอมอุน่ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

ลคักี้ ศรดีี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

ศภุนดิา แซล่ิว่ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

ศภุสิรา ถ ้าทองถวลิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

สวุนันท์ ใจแจง้ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

อลนีา เหลา่นยิมไทย สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

อคัรพร เลาหเจรญิสมบตัิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

อคัรพล สงา่ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

อนุนดา กวนิจรัสรัชต์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

กมลพัชร มอีนิทรเ์กดิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ วศิวกรรมโยธา และสถาปัตยกรรม (หลักสตูรนานาชาต)ิ (สองปรญิญา)

โดม ฐานวเิศษ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ วศิวกรรมโยธา และสถาปัตยกรรม (หลักสตูรนานาชาต)ิ (สองปรญิญา)
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ปอรนันท์ ชา้งเขยีว สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ วศิวกรรมโยธา และสถาปัตยกรรม (หลักสตูรนานาชาต)ิ (สองปรญิญา)

พรภทร บญุญาภสิทิธิโ์สภา สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ วศิวกรรมโยธา และสถาปัตยกรรม (หลักสตูรนานาชาต)ิ (สองปรญิญา)

กวฏิ ตัง้กจิรัตน์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

เขมญา ถริวฒุวิฒัน์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

คณาธปิ คนไว สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

ซมิญา บนิลา่เตะ๊ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

ธนโชติ สริพิจนคณุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

ธาลณีิ อารกีาร สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

เบญจวรรณ สวุรรณยตุิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

พชร พุม่พวง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

ภวูนาท คะยอม สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

สรวฒัณ์ เตยออ่น สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลสัเตชนัอารต์

จรีะนันท์ อนัสแีกว้ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลกัสตูร 4 ปี)

จฬุาธร ปัญจบรูณปกรณ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลกัสตูร 4 ปี)

ชติะภมูิ นามกลุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลกัสตูร 4 ปี)

ชติพัิทธ์ โฉมยา สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลกัสตูร 4 ปี)

ฐติพิร กระจายศรี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลกัสตูร 4 ปี)

ทรงภพ รังกลาง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลกัสตูร 4 ปี)

นวพล จติตัง้สกลุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลกัสตูร 4 ปี)

นสิรนี ยามา สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลกัสตูร 4 ปี)

ภัทรานษิฐ์ พาณชิพัฒนกลุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลกัสตูร 4 ปี)

ลษิกา จารุพงศส์ริ ิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลกัสตูร 4 ปี)

ณัฐธยาน์ สวุรรณรัตน์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ณัฐสทิธิ์ รัศมแีสงเพชร สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ทวติยิา แกว้เทพา สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ธนพร ขยันหา สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ธนศกล ชยัเดช สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ปภัสรนิทร์ วฒันสริศิรกีลุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ปารชิาติ ตลุาสมบตัิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พอพล ยาตา สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ศทุธี สวุรรณรงค์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ศภุกร ฮวดศรี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

สบนังา ติน้หนู สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

สริลิกัษณ์ ดอกเทยีน สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กรวฒุิ ลาภวงศ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลกั

ณัชชา เนยีมนาค สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลกั

ณัฐกฤตา โทบรุี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลกั

ธนกร ตรงกิง่ตอน สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลกั

ธนกร พลูสวสัดิ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลกั

นาเดยี รังสาคร สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลกั
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ปาณสิรา สนัตทิวสีขุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลกั

ปิยะพัชร สมัพันธ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลกั

พชิยัยทุธ พกุมาก สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลกั

วลัลภา ป่ินฉมิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลกั

กนกลกัษณ์ พลเวยีงธรรม อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ การจัดการโลจสิตกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กฤษกร พัดเล็ก อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ การจัดการโลจสิตกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กษิดศิ ค าภาบตุร อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ การจัดการโลจสิตกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กติตธิัช สนุทรธนานุกลู อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ การจัดการโลจสิตกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ชญาณี เพชรพงศพั์นธุ์ อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ การจัดการโลจสิตกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ณัฐยศ ศริมิหากลุ อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ การจัดการโลจสิตกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ธนัชญา รอดเพ็ง อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ การจัดการโลจสิตกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พัทธนันท์ โพธิท์อง อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ การจัดการโลจสิตกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พัสสน เชือ้เมอืงแสน อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ การจัดการโลจสิตกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พรีภัทร พฒุวิรไชย อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ การจัดการโลจสิตกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ภัคจริา ศลิป์วเิศษสรรค์ อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ การจัดการโลจสิตกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ภัทรลภา วงคก์ลม อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ การจัดการโลจสิตกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ภาคภมูิ ชเูก็น อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ การจัดการโลจสิตกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

มนิตรา เฉลมิพงษ์ อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ การจัดการโลจสิตกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ลชัภา จงสทุธารมณ์ อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ การจัดการโลจสิตกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ศภุรดา โพธพิพิธิ อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ การจัดการโลจสิตกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

อธชิา หวงัอบัดลุเลาะห์ อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ การจัดการโลจสิตกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ณัฐพล ปินะเต อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ทักษ์ดนัย ไลวรรณ์ อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พรสวรรค์ ชนะศกัดิ์ อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

เศรษฐพัส พฒุเิศรษฐก์ลุ อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กฤตยิาณี นนิสน อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

กญัญาลกัษณ์ อนิทะหลาบ อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

ชนมน์ภิา พพัิฒน์ อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

ชนาธปิ อนิทชยั อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

ชนกิานต์ ประสมพชื อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

ชลมาศ อิม่เจรญิ อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

ชาลสิา วงษา อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

ชาลสิา กิง่จันมน อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

ชตุกิาญจน์ ขนัยอด อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

ฐติารยี์ ขมุแร่ อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

ณัชชรนิทร์ จติราวรญากลุ อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

ณัชชา ยิง่นยิม อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

ณัฏฐกิา ค าแสนราช อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

ณัฏฐสิพุร สทิธวิงศ์ อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

ณัฐณชิา ชา่งเพชรผล อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

Page 44 of 48



ชือ่- นามสกลุ คณะ/วทิยาลยั สาขาวชิา/หลกัสตูร

ณัฐนันท์ บอ่ทอง อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

ณัฐพัชร์ ไตรตระกลูชยั อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

ณชิารยี์ บรูณะชาติ อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

ดวงเดอืน รักนุย้ อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

ธนพร วงคส์ระคู อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

ธัชรัช อภสิทิธรัิตนากร อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

นรสิรา ฐานะสวุรรณ์ อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

นันทน์ภัส ดวงเกตุ อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

นุรยาณีย์ เจ๊ะเตะ๊ อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

ปฏภิาณ พอนเอน อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

ปรณิาห์ แซคู่ อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

ปัญจพร กงจวง อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

ปิยวฒัน์ สขุทวี อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

ปณุกิา แนวณรงค์ อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

พไิรพร มาเจรญิ อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

มนัสวี หัวไผ่ อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

เมธาพร ศรสีงัวรณ์ อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

รสติา อปุทา อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

วลาสนิี บตุราช อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

ศริภัสสร ธรรมใหส้ขุ อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

ศภุวชิญ์ เผือ่นเพ็ชร์ อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

สริพิร ออ๋งสกลุ อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

สริรัิตน์ จรเด็จ อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

สกุฤตา สขุประสงค์ อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

สตุาภัทร หว่งสวุรรณ อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

สพัุตรา ไชยรักษ์ อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

สวุดี สวา่งจติร์ อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

อดภิา ค าศริรัิกษ์ อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

อภชิญา เลีย้งวจิติร อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

อภริดี พรอญัชลี อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

องัคณา แกว้ส าราญ อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมักในอตุสาหกรรมอาหาร

ขวญัฤดี มป่ิีน อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ชณิณวรรธ กาลมัชฌมิา อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ณัฐชา พลชารี อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

นภสร ช าพาลี อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

เบญจวารนิ พรพศิาล อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ปภัสมน วไิชยวงค์ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

พศวตั บญุประสทิธิ์ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

พชิญา อนิปรุณ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

พชิญานันท์ อาทะจา อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร
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พทุธวิฒัน์ แกว้สมนกึ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ภคณีิ แสงสรุยิันต์ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

รุจภิาส์ น ้าใจเพ็ชร์ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

วนัสนันท์ จรัลวรวงศ์ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

วราภรณ์ ทมิอทัุย อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ศภุณัฐชา ใจหลวง อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

กตญัญตุา นวลทอง อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

กนกกร มสีขุ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

กนกวรรณ จันทะวนั อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

กวสิรา จลุศริิ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

กอหญา้ สวนแกว้ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

กญัญารัตน์ จปูระจักษ์ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

กติตพิงษ์ ตระกลูษา อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

กติพิงษ์ เจิง้ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

จารุพัฒน์ ค าเพราะ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

จรินติ ิ แกว้เถือ่น อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

จริะพงศ์ ทว่มแกว้ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

เจษฎา ทว้มพงษ์ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ชญาดา ธาธรรม อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ชนกานต์ มารยาท อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ชนัญชดิา รัตนแสงก าจร อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ชญัญานุช ศรชียันาท อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ชเูดช จันทะมาศ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ฐติรัิตน์ อนิทรจ์ านงค์ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ณัฏฐณชิา ค าภา อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ณัฐกมล สทุาบญุ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ณัฐธดิา วภิาสกลุพทิย์ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ณัฐรกิา ปิงธิ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ดวงธดิา ดวงเจรญิกลุ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

เตชติ สายบวั อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ธนกร สรเดช อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ธนพล นาดี อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ธนัชญา หร่ังวลิยั อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ธมลวรรณ วชิาธร อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ธรีาพร สกุร อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

นนทพร มาสรวง อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

นัฏชดาพร เถือ่นวงษ์ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

นันทน์ฤมล สามเพชรเจรญิ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

นตินิาถ พรมดง อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

นษิฐกานต์ บรรณสริพัิฒน์ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร
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นุชธรีา โตแกว้ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

บณุยานุช อรรถวรรณ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

เบญญาพร ชวเจรญิพันธ์ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

เบญญาภา สารศิรี อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ปวรรัตน์ คลงัเพชร อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ปวณ์ีกร พชิติสกลุเดช อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ปัณณวชิญ์ สนัตวิงษ์ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ปญุญาพัฒน์ ปิยะพัฒนา อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

พชรชมภู เจรญิฤทธิ์ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

พชรพร ไพรเถือ่น อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

พรธรีา ผัดผอ่ง อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

พรปวณ์ี วรนุตร อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

พรพลอย พฒุนอก อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

พัชรพรรณ หุน่เมอืงปัก อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

พชิญาภา พรหมทองนุย้ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

พมิพม์าดา รุง่อว่ม อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ภัทรพร สงิหวรรณุรัตน์ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ภัสพร สมค า อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

มทุติา จันกนุา อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

เมทาวดี เจรญิสมบตัิ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

เมธาวี ชวีะหรัิญ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

รชต แสนหลา้ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

รชตะ เจยีมจงวฒันา อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

รวนัินท์ มังคณุ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

รัชนี บญุวเิศษ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

รัตนธร นันทธ์มีา อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ลลติา มงคลทรัพย์ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ลกัษิกา นราธร อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ลกัษิกา กาญจนะ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

วรรณพร ฤทธิก์ ิง่ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

วรรณเมษา โชคครัว อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

วรรธนันท์ จลุทเส อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

วรัชยา โพธวิราพรรณ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

วรัญญา ชืน่ชอบ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

วรัญญา ตรุษสระนอ้ย อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ศศกิานต์ อกัษร อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

ศริณิา เจรญิสวสัดิ์ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

สทิธชิล อดกลัน้ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

สริยิากร ขาวสนทิ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

สกุญัญา ตนัมาลาภรณ์ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร
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สภัุสสร ก าปงซนั อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

อนุสรา สาลี อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

อรปรยีา เทีย่งตรง อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

อคัรพนธ์ เอีย่มสะอาด อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

อจัฉรยิา เอีย่มละมัย อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร

อาจณรงค์ เจนทาง อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรูปอาหาร
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