
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  สำนักทะเบียนและประมวลผล   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบท่ี 1 และหลักสูตรนานาชาติ 
ทุกคณะ/วิทยาลัย และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

ประจำปีการศึกษา  2566 
----------------------------------------------------- 

 

     ตามท่ี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 และหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งได้ดำเนินการ
เสร็จสิ้นและผู้ผ่านการคัดเลือกได้ยืนยัน Clearing House ไปแล้วนั้น บัดนี้สำนักทะเบียนและประมวลผลขอ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 และหลักสูตรนานาชาติ ทุกคณะ/
วิทยาลัย และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี ้

 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   14   กุมภาพันธ์    พ.ศ.  2566 
 
 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  วัฒนจตุรพร) 
         รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 

   
 
 
 
 
 
 

  



ข้อควรทราบและถือปฏิบติั  : 
 

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

 

1. ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษาทุกคนตอ้งช าระเงนิค่ายนืยนัสทิธิ ์ (ค่าธรรมเนียมการศกึษาล่วงหน้า)  

โดย Login เขา้ระบบรบัสมคัร https://new.reg.kmitl.ac.th/admission พิมพใ์บช าระเงินหรือ
สแกนบารโ์ค้ดจากใบช าระเงินท่ีปรากฎในหน้าจอคอมพิวเตอร ์ และช าระเงินค่ายืนยนัสิทธ์ิ ระหว่าง

วนัท่ี 17 - 23 กุมภาพันธ์  2566  การช าระเงนิตอ้งด าเนินการตามวนั เวลา และวธิกีารทีส่ถาบนัฯ ก าหนด
เท่านัน้  หากไม่ปฏบิตัติามเวลาทีก่ าหนดจะถอืว่าสละสทิธิจ์ากการเป็นนกัศกึษาของสถาบนัฯ 
  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 ์
หลักสตูรปกต ิ 25,000  
หลักสตูรนานาชาต ิ 90,000  
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) 72,000 ดูหมายเหตุ 1 
หมายเหตุ 1 
ค่าอุดหนุนการศกึษา 48,000 บาทต่อภาคการศกึษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ ควบคู่กับ สาขาวิชาฟิสิกส์
อุตสาหกรรม (หลักสูตร 2 ปริญญา) 

40,000  

คณะวิทยาศาสตร ์
หลักสตูรปกต ิ 19,000  
สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (หลักสตูรนานาชาติ) 75,000  
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ 
หลกัสตูรปกต ิ 22,000  
หลักสตูรนานาชาต ิ 92,500  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) ควบคู่กับ สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม (หลักสตูรนานาชาติ) (หลักสูตร 2 ปริญญา) 

126,000  

 
 



คณะบริหารธรุกิจ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 20,000  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิและการจัดการ 20,000  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 40,000  
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ) 50,000  
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หลักสตูรปกต ิ 32,000  
หลักสตูรนานาชาต ิ 70,000  
คณะอตุสาหกรรมอาหาร 
หลักสตูรปกต ิ 21,000  
สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรปูอาหาร ควบคูก่ับ วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสตูร
สองปริญญา) 

40,000  

สาขาวชิาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจดัการการบริการอาหาร 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

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 าหรบัการเดนิทางไปกลบัประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์
3) ผูส้มคัรสามารถดรูายละเอยีดอตัราค่าธรรมเนียมการศกึษาของหลกัสตูร Bachelor Degree - 3rd Year ที ่Business and 
Hotel Management School, Switzerland 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
หลกัสตูรปกต ิ 19,000  
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 18,000  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสตัว ์ 18,000  
สาขาวิชานวัตกรรมการผลติสตัว์นำ้และการจัดการทรัพยากรประมง 18,000  
สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร 18,000  
สาขาวิชานิเทศศาสตรเ์กษตร 25,000  
สาขาวิชาการจดัการสมารต์ฟารม์ 25,000  
สาขาวิชาการออกแบบและการจดัการภูมิทัศนเ์พื่อสิ่งแวดล้อม 25,000  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเพื่อพัฒนาการเกษตร 18,000  
สาขาวิชาการจดัการสมารต์ฟารม์ ควบคู่กบั สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
อัจฉริยะ (หลกัสตูร 2 ปรญิญา) 

40,000  

คณะศิลปศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น  19,000  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 19,000  
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม 22,000  
สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 26,000  
 



คณะแพทยศาสตร์ 
หลักสตูรนานาชาต ิ 495,000  
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
หลักสตูรนานาชาต ิ 550,000  
วิทยาลัยนวตักรรมการผลิตขั้นสงู 
หลักสตูรปกต ิ 21,000  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ 
หลักสตูรปกต ิ 25,000  
Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology 
and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual 
Degree, International Program) 

120,000  

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ 
สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 90,000  
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (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 (หลักสตูร 2 ปริญญา) 

29,000  

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

 

 2. เมื่อชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า) เรียบร้อยแล้ว จะต้องมารายงานตัว
เป็นนักศึกษาแบบออนไลน์และดำเนินการเพ่ือยื่นเอกสารทางการศึกษาต่าง ๆ (ไม่ต้องเข้ามาที่สถาบันฯ) โดยสำนัก
ทะเบียนและประมวลผลแจ้งกำหนดการรายงานตัวออนไลน์และขั้นตอนการจัดส่งเอกสารสำหรับการรายงานตัวให้
ทราบทาง www.reg.kmitl.ac.th และ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission ประมาณต้นเดือนเมษายน 2566 
  

 
 
 



 
หมายเหตุ     1) นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ คนละ 1 สิทธิ์ เมื่อตัดสินใจเลือกเคลียริ่งเฮาส์แล้วจะถูกตัดสิทธิ์จากการสมัคร  
                    รอบถัดไป 

         2) ผู้ทีย่ืนยันสิทธิ์และชำระเงนิค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) ในคณะหนึ่งแล้ว ไม่สามารถโอนเงิน 
             จากคณะเดิมไปยังคณะอ่ืนได้ 

 3) สถาบันฯ จะไม่คืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) ที่ชำระไว้แล้วให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

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

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



ชือ่- นามสกลุ คณะ/วทิยาลยั สาขาวชิา/หลกัสตูร

กรรณชิา มศีริ ิ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

กฤตรัตน์ แชม่ครบรุี ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

กฤษฎาภร มาตยว์เิศษ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

กฤษฎิ์ บญุชว่งดี ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

กฤษณ์ แกว้ดี ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

กอ้ง โพธิศ์รี ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

กลุณัฐ ชว่ยหาญ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

จติรกร พงศส์วุรรณ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

ชญานันทน์ ศภุภะ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

โชตกิาญจน์ ลพานุสรณ์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

ฐติวิัชร์ โนรี ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

ณรงคฤ์ทธิ์ ปทมุพงษ์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

ณัฐธดิา ชมูก ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

ณัฐรนัินทร์ ศรโีชค ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

ตอ่ตระกลู ใจออ่น ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

ธนากร สขุเจรญิ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

ธทัีต จันทวงศ์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

นันทน์ภัส คล ้าจนี ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

นลิปัตร เรอืงฤทธิ์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

เบญญาภา วงศก์าญจนะ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

ปกรณ์พงศ์ สพุรหมมา ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

ปตพิน พันธผล ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

ปราณปรยิา ประภาร ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

ปณุยวรี์ ชาตะพันธ์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

พรภมิล ธกิลุวงษ์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

พัชรญิา จันทรท์ะโร ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

พชิญา เปลีย่นชืน่ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

ฟ้าลั่น ประชติวัต ิ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

ภคนันท์ คุม้จ่ัน ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

ภาสริภัิทร ประชติวัต ิ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

มิง่กมล สรุะสจัจะ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

ยอดกมล จ าเนยีรทรง ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

โยษิตา ศรสีวา่ง ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

วรตุย์ นาคนาวา ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

รายชือ่ผูม้สีทิธ ิเ์ขา้ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีแบบ Portfolio รอบที ่1 และหลกัสตูรนานาชาติ

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั

ทกุคณะ/วทิยาลยั และวทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศกัด ิ์

ปีการศกึษา 2566

Page 1 of 80



ชือ่- นามสกลุ คณะ/วทิยาลยั สาขาวชิา/หลกัสตูร

ศภุธดิา บญุคุม้ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

สายฝน โสวจันทร์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

สริวชิญ์ นุ่นรักษา ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

อรรัมภา แพรัตนดลิก ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

อานนท์ แสงอ านาจ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน (หลักสตูร 5 ปี)

กลัยรัตน์ นิม่ละออ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

กลัยวรี์ เลศิอภวิงศ์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

กายสทิธิ์ จติตรัิงสรรค์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

ชญานนั์นท์ วฒุบิณุยสทิธิ์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

ชญานศิ ค าลาภ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

ณัฐดนัย ภูก่ระโทก ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

ณัฐพร ขนัททีา้ว ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

ณัฐวฒุน์ ก าเหนดิงาม ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

ณชิาภัทร นาวัง ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

ดศิพัฒน์ นันทกจิกลุพัฒน์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

ตณิณภพ เกตแุกว้ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

ทวิากร จ าศลิ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

ธัญวรัตน์ พันธส์ขุ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

ธดิารัตน์ แป้นสวุรรณ์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

นลพรรณ สามาทอง ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

นัทธกานต์ พลูสมบัติ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

นัทธมน หนูกล า่ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

นรีนุช เพยีรเพ็ชร ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

ปารณีา จมุพลา ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

ปิยธดิา ขนัททีา้ว ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

พชรพล ถิน่ทัพไทย ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

พรญาณี พวงศรี ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

พรีพล สขุสเุมฆ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

แพรพลอย รัตนวงค์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

ภาณุวัฒน์ ทองรอด ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

มณีรัตน์ เขยีววจิติร ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

มารสิา วฒุยิา ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

เมธาพร พันภักดี ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

รมดิา ศรแีสง ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

ลลติวดี การพทัิกษ์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

วชริวทิญ์ บรุวีรรณ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

วรสิรา โจทยพ์มิาย ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

ววิัฒน์ มเีหลอืง ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)
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หัตถชัย กจิบ ารงุ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

หรัิญ อรณุรังสเีวช ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

อคัรชา เพง่ศรี ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

อาทติยา รัตนะรัตน์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

ฮซุนี อบัดลุสลาม ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรก์ารออกแบบ (หลักสตูร 4 ปี)

กวลิทพิย์ จอ๋ยคลา้ย ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

จันทรรัตน์ มนตรี ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

จารวุรรณ สดุสะอาด ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

จฑุามาศ ฟักกลิน่ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

ชนัญญา สงศรเีกตุ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

ชลกานต์ บนุนาค ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

ชนิดนัย อิม่พชิัย ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

ณัฐรกิา การะพทัิกษ์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

ณชิาภัทร ปยุสงูเนนิ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

ดน่ีา ศริทิรัพย์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

นฤภัทร มาลนิทา ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

นัทชาวรรณ สอนกระโทก ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

บรูณ์ภัทร์ แจง้พร ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

เบญญาภา ศริโิสภณ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

ปฏภิาณ แสงเงนิ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

ประภัทสร ประชมุพันธุ์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

ปรายวรัญญา ศริคิณุ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

ปวณีา หนูแกว้ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

ปารชิาติ หล าบ ารงุ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

ไปรยา ไหมออ่น ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

พรรพษา ทองประเสรฐิ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

พรสวรรค์ เบ็ญจสวุรรณ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

แพรวา ประกอบกจิ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

ภมูภัิทร พลูผล ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

มิง่มงคล เศวภยี์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

เมธาวี บญุแจม่ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

เยาวเรศ แสนโสม ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

วงศกร วงษ์สอาด ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

วรางคณา ปาสาจะ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

วราพร ซนัเตะ๊ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

วรนิณดา ซุย้วงษ์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

วรศิรา เจรญิสขุ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

ศภุรัตน์ อทัุยเลศิอรณุ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)
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สรินิทรา คงสบิ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

สกุนัลญา ผาณบิศุย์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

สธุาวี พรัิกษา ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

สภุาพรรณ ผาณบิศุย์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

อชิย์ ศริมิั่น ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรเ์กษตร (หลักสตูร 4 ปี)

กฤตยิา วจัิกขณา ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

กานต์ สวุรรณ์ปสุกิ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

กลุธร วัชนาค ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

เกษม ตยิะกลุพานชิ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

คามนิ องคราธรรม ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

จารภุพ จ าปาขาว ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

จริสนิ วรศริิ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ฉัตรนิ สระกลาง ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ชัยวัตร ชนิรัมย์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

โชฏกิาร สรุสทิธิ์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ฐาณดิา เป่ียมแพร ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ณัฐมน ทพิยเ์พชร ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ตะวันฉาย ประโยชนว์นชิ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ธนกฤษ พมิพอ์รัญ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ธนัชชา แกว้คง ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ธัญชนก แสนโซง้ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ธรีพัฒน์ เข็มทศิ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

นรเดช ถริสตัยาภบิาล ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

นัยนป์พร โศกคอ้ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

นธิศิ จันทรน์ยิม ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

เนตรชนก สรุโิย ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

บัณฑติา ตุม้ทอง ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ปัญญา ยะกบ๊ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ปิยภัทร เอีย่มแสง ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

พงคต์ะวัน ศักดาสาวติร ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

พัชรพล แพนพัฒน์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

พัชรนิทร์ มงคล ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ภัทรพงศ์ พุม่นอ้ย ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ภรูภัิท แฟงเลยีง ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

มณฑล เงนิคล ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

มาตนิ หนูเชต ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ยศพนธ์ โป้มี ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

รติ วงษ์มงคล ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)
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รพพีรรณ ธงชัย ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

รพพัีฒน์ พึง่เจยีม ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

วรรณวษิา หมั่นทองหลาง ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ศตนัน เผอืกผอ่ง ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ศริวิรรณ พทุธระสุ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ศภุสตุา กณัจะณะ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

สริริุง่นภา พลซือ่ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

สจุริา ค าออ้ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

สภัุทรา โมราวัล ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

สรัุญชนา แสงสวา่ง ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

อคัรภมูิ มหูะหมดั ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

อาธติญา ชนางวัลย์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี ครศุาสตรว์ศิวกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

เกณกิา เมน่หรุม่ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม (หลักสตูร 5 ปี)

แกว้ใจ สงัขศ์รี ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม (หลักสตูร 5 ปี)

ชญาดา ชาญโคตรพันธุ์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม (หลักสตูร 5 ปี)

ณัฐชา ขนัธพงษ์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม (หลักสตูร 5 ปี)

ณชิาภัทร ชทูอง ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม (หลักสตูร 5 ปี)

ดลนภา มาแกว้ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม (หลักสตูร 5 ปี)

ธนกฤต ศานตกิสขุ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม (หลักสตูร 5 ปี)

ธนายทุธ แซเ่ตยีม ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม (หลักสตูร 5 ปี)

ธรีะเดช ศรสีธุรรม ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม (หลักสตูร 5 ปี)

นันทน์พัทร มะลดิอกไม ้ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม (หลักสตูร 5 ปี)

นันทชิา ดรุงคก์นกพันธ์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม (หลักสตูร 5 ปี)

เบญญาภา ศรคี า ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม (หลักสตูร 5 ปี)

ปาณัสม์ สานะ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม (หลักสตูร 5 ปี)

พสษิฐ์ พรหมเมอืงยอง ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม (หลักสตูร 5 ปี)

พชิญานนิ ปานทอง ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม (หลักสตูร 5 ปี)

พพัิฒน์ บญุวงษ์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม (หลักสตูร 5 ปี)

พษิณุ โพธิล์า ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม (หลักสตูร 5 ปี)

ภัทรภร สรสทิธิ์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม (หลักสตูร 5 ปี)

ภาสนิี เจยีมจันทร์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม (หลักสตูร 5 ปี)

ภรีดา สนิศภุกจิ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม (หลักสตูร 5 ปี)

รัชชานนท์ ออ่นประเสรฐิ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม (หลักสตูร 5 ปี)

วพิธุ จันทรก์ลม ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม (หลักสตูร 5 ปี)

ศศวิมิล เขยีนงาม ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม (หลักสตูร 5 ปี)

ศักดโิชติ พงษ์เจรญิไทย ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม (หลักสตูร 5 ปี)

ศลิกาญจน์ โชคพชิติ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม (หลักสตูร 5 ปี)

สมติา ชว่ยบญุชู ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม (หลักสตูร 5 ปี)
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อนัญญา ไทยวรสทิธิ์ ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม (หลักสตูร 5 ปี)

อภรัิกษ์ วงคภั์กดี ครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม (หลักสตูร 5 ปี)

กติสดา ธัญลักษณ์ภาคย์ ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

เกตสุดุา พรหมแกว้ ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

เกศรา ศรอีรทัยกลุ ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ขวัญนพัต สนุทรเลขา ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

จณิหน์ภิา บัณฑติมหากลุ ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ชยตุ นรัิตศิยกลุ ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ชัญญานุช พงศอ์ดศิักดิ์ ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ณัฐพัฒน์ ศรโียหะ ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ทรชิา จาวะลา ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธนนันท์ ลาฟอง ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธัชพงศ์ ฐติเิวส ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธัญญน์รี ศรศีภุวัตน์ ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธญิาดา เป่ียมสงา่ ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

นดา พฤกษ์ศริิ ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

นฤชยา จารศุริวิัฒนา ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปกรณ์ธรรม คดิถกู ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปรนิทนั์นท์ อนุรักษ์ศักดิ์ ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปรยีา บัดตยิา ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปารณ สนิธพานนท์ ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ยสตุมา นามฉมิ ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

เยจนิ ชอย ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

วรพริฬุร์ โภคนิวรศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ศภุสตุตา ตัง้ปัญญารัช ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

โศภติชยา สภาพพร ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

สวุจัิกขณ์ สทุธกิาญจน์ ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

กสญิธร พรหมยาน เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

จติภัทร์ เวชชแูกว้ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

จฑุารัตน์ หลงศริิ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

ชัยโรจน์ ลอยเลือ่น เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

ณัฐภัทร มฮี ิน่ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

ธนกฤต เบญจาทกิลุ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

ธนชติ ปะมะลิ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

ธนทัต รม่รืน่ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

ธัญญพร ภูถ่าวร เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

นัทนันท์ เตบิโต เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

เปรม บัวทอง เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์
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วรษิา แสวงดี เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

วัฒนพงศ์ พลูทวี เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

ศภุสริชิัย นอ้ยวานชิ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

สรายทุธ แสงเสรมิญาติ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

อภนัินต์ พลูเกษม เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

อลสิา ภมูสีขุ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

อคัรวนิท์ สรุนารถ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์

กนกกาญจน์ นนทรา เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอัจฉรยิะ (สองปรญิญา)

กลุภัสสร์ ทองอนิทร์ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอัจฉรยิะ (สองปรญิญา)

จรญูจติต์ พรพชิาอยัยา เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอัจฉรยิะ (สองปรญิญา)

จณิณวัตร เกาะกง เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอัจฉรยิะ (สองปรญิญา)

จริพัฒน์ เกษมวัฒนา เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอัจฉรยิะ (สองปรญิญา)

จรัิศยา พุม่พฒุิ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอัจฉรยิะ (สองปรญิญา)

ชญานนิ พลใีหญ่ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอัจฉรยิะ (สองปรญิญา)

ณัชชา ออ่นใจเอก เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอัจฉรยิะ (สองปรญิญา)

ณัฐนนท์ นนทบษุร์ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอัจฉรยิะ (สองปรญิญา)

พรศริิ พุม่เพ็ชร เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอัจฉรยิะ (สองปรญิญา)

วรัญญู ศรเีมอืง เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอัจฉรยิะ (สองปรญิญา)

วรากร กณัทัพย์ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอัจฉรยิะ (สองปรญิญา)

วสธุดิา แมน่ศร เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอัจฉรยิะ (สองปรญิญา)

วาสนิี อนิทรจั์นทร์ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอัจฉรยิะ (สองปรญิญา)

สริวิมิล วศิรตุพันธุ์ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอัจฉรยิะ (สองปรญิญา)

สรุวิภิา แกว้เกดิ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอัจฉรยิะ (สองปรญิญา)

อนพัทย์ อปัุชฌาย์ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอัจฉรยิะ (สองปรญิญา)

อมรรัตน์ ทับมณี เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอัจฉรยิะ (สองปรญิญา)

เอกจรีวัฒน์ บรกิปัปกลุ เทคโนโลยกีารเกษตร การจัดการสมารต์ฟารม์-วศิวกรรมเกษตรอัจฉรยิะ (สองปรญิญา)

กฤษฎา ทรัพยง์าม เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

กลุนษิฐ์ ศรนีอ้ยขาว เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

เกตนส์ริี งามดวงจันทร์ เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

ณภัทร เพชรเชนทร์ เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

ดาราวดี กก๊วไิล เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

ธนกฤต สนุนท์ เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

ธรี์ อนุสนธิ์ เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

นฤภร สมบรูณ์ เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

เปรมกมล จันดาพันธ์ เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

พลพพัิฒน์ สดุเสน่หา เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

พัชราภา ทองมา เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

ภาคภมูิ โฉมวงษ์ เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม
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รัฐชา โซะ๊มนั เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

วศิรตุ พรมงาม เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

ศริดา ศรงีาม เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

สพุรทพิย์ ศรเีฟ้ือง เทคโนโลยกีารเกษตร การออกแบบและการจัดการภมูทัิศนเ์พือ่ส ิง่แวดลอ้ม

กนกกร ประสทิธิ์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

กมลภพ แสงดาว เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

กรรวี จ าปาวะดี เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

กญัจนา หตีหนู เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

จดิาภา คคูอน เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

จริาภรณ์ พรรณรายน์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

ชญาฎา เงนิประมวล เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

ชนติา ประมาณู เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

ชยพล ยีภู่่ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

ชลเฉลมิชัย สมโฉม เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

ชัยธวัช พนิอไุร เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

ดารัศม์ จงใจ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

ธนธรณ์ จนิดาบรุนิทร์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

ธนพร ฟองเพชร เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

ธนสร นุสนัรัมย์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

นวพร อนิทสรอ้ย เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

นัฐกานต์ ทองนาคะ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

นันทพัิฒน์ สขุเจรญิ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

บัณฑติ เผอืกทอง เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

ป่ินอนงค์ เฮง้ตระกลู เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

พงศธร นาดี เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

พรีะดา เอกวงศต์ระกลู เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

ภานุวัฒน์ เย็นอารมณ์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

มชัฌมิา ยอดเดชา เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

เมธาวี ตัง้จติรชอบ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

วรเมธ สงิหส์ถติย์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

วภิา หรจัินทรว์งศ์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

ศภุวรรณ เทยีนเงนิ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

สยามรัฐ อรณุโชติ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

สริวิมิล เตมิกระโทก เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

สชุัญญา เสยีงสงัข์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

สชุาวดี แพงนอ้ย เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

สฑุามาศ มสีวุรรณอรณุ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

สพุรรษา แสงเทยีน เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื
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อรยา ยนืยง เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติพชื

กรรตนัิย เกาประโคน เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

เกศรา แสงเพชร เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

เกยีรตศิักดิ์ ออ่นใจเอือ้ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

คมเดช เพ็ชรธรรมชาติ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

จัสมนิ อามนีี เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

จนิจฑุา เอีย่มผอ่ง เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

จฑุามาศ ค าทอง เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

จฑุารัตน์ ทมุมะโคตร เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

ชญานศิ ขนัทอง เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

ชนัญชดิา ชว่ยเปรม เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

ชาครติ โชคคณาพทัิกษ์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

ชตุกิาญจน์ เซะวเิศษ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

ณภัทร พวงพกุ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

ณัชฎาภา ละน่าน เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

ณัฏฐณ์ชิา จันทร เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

ณัฐชนน เลศิชวนติย์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

ณัฐเศรษฐ์ ศภุศาสตรสนิ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

ณชิาปวณ์ี เฉื่อยฉ ่า เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

ดสุติา แกน่ทอง เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

ธนบดี ฤทธิเ์ดชขจร เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

ธนวัฒน์ ฉนิสงูเนนิ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

ธารรัีตน์ จันทวงค์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

นพฤทธิ์ เป้ียสบื เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

นภาพร สกลุพงษ์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

นันทน์ภัส เรอืงศลิป์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

ปภาสขุ ฤกษ์มี เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

ปลืม้ปิติ ป่ินแกว้ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

ป่ินรัตน์ สบืสวน เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

ปิยะธดิา สภุาพันธ์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

พพัิฒน์ สายทองนาก เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

ภัทรพล ดวงดารา เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

ภัทรวดี สอางค์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

ภวูมนิทร์ ค ามแีสง เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

มณฑติา แกว้ค าสอน เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

มนัญญา ศรมีนัตะ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

มสิลดา วงศย์ะรา เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

รัตตยิา เอือ้งไชยสงค์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์
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วายุ เมษไกรสร เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

วรีภัทร กรีะกติตวิาทย์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

ศวิะกานต์ เงนิมา เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

ศภุาพชิญ์ จันทรท์มิ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

สารญิา มหัสเสน เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

สริกิร เสาใหส้กณีุย์ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

สพัุตรา ทองเขยีว เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

สรุกานต์ วเิศษหลา้ เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

สรุโิยสริิ นครชัย เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยกีารผลติสตัว ์และวทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว์

กสพิร ราชแกว้ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

คฑาเทพ วังพมิลู เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

จฑุามาศ ปู่ หลังกล า่ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

ฐาปนพงษ์ บญุเทพ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

ณรงคศ์ักดิ์ รักษานนท์ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

ณัฐนพนิ รุง่เรอืง เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

ดนัยวัฒน์ ธปูวงค์ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

ธนโชติ สขุดวง เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

ธนดล เหลาเจรญิ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

ธนธร แสงแกว้ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

ธนภัทร องัสถาพร เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

ธดิารัตน์ นาคศริิ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

ธดิาวรรณ พอ่คา้ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

นัสรยีา จนิะศรี เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

บัณฑติา เศรษฐสขุ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

บัณฑติา ภาโสม เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

ปรยิาภัทร ยอดแยม้ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

พภัิช ทัศไนยเธยีรกลุ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

ภัคธมีา แพง่สภุา เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

ภัททริา หนูแกว้ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

รววีรรณ จันปง เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

วรรธนัย ค าฟู เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

วรางคณา ดดีอม เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

องัคณา สงิหแ์กว้ เทคโนโลยกีารเกษตร นวตักรรมการผลติสตัวน์ ้า และการจัดการทรัพยากรประมง

กรกมล สงิหโ์ต เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

กรวรนิทร์ วรรณศริิ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

กฤตณัฐ สมวชิา เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

กฤษดาพร เสมอชน เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

กนัฐรัตน์ โสธรบญุ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร
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กติตศิักดิ์ กติตพัินธช์ัย เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

กรีติ เพชรนาวาส เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ขนษิฐา นาคเกดิ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

จรญิญา พงษ์เวช เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

จริชยา สงิหรา เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ฉัตรฏมิา กลบีพฒุ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ชญานนั์นท์ คาโต ้ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ชนพัฒน์ ขาวสบาย เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ชนากานต์ ประดษิฐบาทกุา เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ชลภัทร สนัทอง เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ชลลดา แกน่เหล็ก เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ชลสทิธิ์ จวูัฒน์ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ชัยชนะ นุชอดุม เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ชัยอนันต์ กติตวิงศไ์กร เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ญดา ทองดอนออ่น เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ญาณศิา พมิพพ์รม เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ญาดา โมกขศักดิ์ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ณกมล สาลกิา เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ณฐมน ยกลอ่ง เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ณัฐชารนิทร์ มเีภตรา เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ณัฐณชิา เมณฑก์ลู เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ณัฐนชิา เดชขนุทด เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ณัฐพล เพ็งแดง เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ณัฐวฒุิ ปยุอรณุ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ตันหยง สนหละหวังอารยี์ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ธนกร รักพัฒนากจิ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ธนกร รุง่แสงพรเจรญิ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ธนกฤต ลาวเกษม เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ธนพร สรุยิากลุพานชิ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ธมนวรรณ จ านงค์ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ธมลวรรณ แจง้จติร เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ธัญญาพร สงัขโชติ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ธัญวรัตม์ ลิม่สกลุ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

นนรนี ศรเีนตร เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

นรศิรา เจรญิธรรม เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

นันทน์ภัส สาระศาลนิ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

นรัิชดา สวยศรเีสรมิ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

นศิารัตน์ จติรมา เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร
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บณุฑรกิา แกว้ชู เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

บณุยารัสมิ์ ศริเิวช เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ปกรณ์ อารมรัมย์ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ปตมิา เนตรพนิทุ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ปพชิญาพร แกว้มี เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ประภัสสร์ ชอบท ากจิ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ปรยีาภัทร์ สขุขมุ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ปวันรัตน์ ลอ้ทองกลู เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ปวณีวัชร์ ทองประเสรฐิ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

เปมกิา ททีอง เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ไปรยา อิม่ใจ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

พสธร โฉมอนิทร์ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

พจิติรา แกว้จลุศรี เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

พชิชาภา บรูณะจฑุานนท์ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

พชิญน์าฏ เกดินอก เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

พมิพล์ดา ประพันธ์ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

พมิพล์ภัส เสารแ์ดน เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

พมิพว์ลัญช์ ชัยชนะกลุ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ภัทรานษิฐ์ จติรเจรญิ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

มหุซ์นิ อาหรับ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

รัญชดิา พรัิกษา เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

วรรณกานต์ โบกขนุทด เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

วรวลัญช์ ประดษิฐถ์าวร เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

วรศิรา บญุสาใจ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

วรัิลพัชร จงจัดกลาง เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

เวทยว์สิฐิ ทมิอรณุ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ศดานันท์ ภมูณิรงค์ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ศศญิา ศรจัีนทร์ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ศรินิทริา ภสูลีติร เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ศภุบงกช โวลค์เมอร์ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

สายชล ฟักบญุเลศิ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

สทิธวิตุ ิ สนุทรพงษ์ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

สจุติรา แยม้งาม เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

สธุนิี นิม่นวลผอ่ง เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

สปุรยีา อนิกอ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

สรุเสกข์ ทรัพยก์ลา้ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

เสาวลักษณ์ แสนฟเูฟ่ือง เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

อภชิญา เรยีงภวา เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร
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อรปรยีา ศรวีเิศษ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

อายธุ จรีะผดงุเกยีรติ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

เอกวฒุิ อศัวภมูิ เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

เอลยีาห์ อาโป เทคโนโลยกีารเกษตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

ธดิารัตน์ ดอนสงิห์ เทคโนโลยกีารเกษตร เศรษฐศาสตรแ์ละธรุกจิเพือ่พัฒนาการเกษตร

มลัลกิา ทรัพยส์นุทร เทคโนโลยกีารเกษตร เศรษฐศาสตรแ์ละธรุกจิเพือ่พัฒนาการเกษตร

วรัตถ์ เกดิกอ เทคโนโลยกีารเกษตร เศรษฐศาสตรแ์ละธรุกจิเพือ่พัฒนาการเกษตร

สพัุทราภรณ์ สงัขน์อ้ย เทคโนโลยกีารเกษตร เศรษฐศาสตรแ์ละธรุกจิเพือ่พัฒนาการเกษตร

อมรรัตน์ ชัยเขือ่นขนัธ์ เทคโนโลยกีารเกษตร เศรษฐศาสตรแ์ละธรุกจิเพือ่พัฒนาการเกษตร

เอกสดุา สลับศรี เทคโนโลยกีารเกษตร เศรษฐศาสตรแ์ละธรุกจิเพือ่พัฒนาการเกษตร

Zaw Win Myat เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ เทคโนโลยวีสัดชุาญฉลาด (หลักสตูร2 ปรญิญา) )(หลักสตูรนานาชาต)ิ

Apisit Vachiyanviroch เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ เทคโนโลยวีสัดชุาญฉลาด (หลักสตูร2 ปรญิญา) )(หลักสตูรนานาชาต)ิ

กฤชเชษฐา เชงิพนม เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ เทคโนโลยวีสัดชุาญฉลาด (หลักสตูร2 ปรญิญา) )(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ชนธัญ แยม้ยิม้ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ เทคโนโลยวีสัดชุาญฉลาด (หลักสตูร2 ปรญิญา) )(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ฐฌา ชาภมิล เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ เทคโนโลยวีสัดชุาญฉลาด (หลักสตูร2 ปรญิญา) )(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ณัฐธดิา ธงศริิ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ เทคโนโลยวีสัดชุาญฉลาด (หลักสตูร2 ปรญิญา) )(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธนัท ตันอึ๊ง เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ เทคโนโลยวีสัดชุาญฉลาด (หลักสตูร2 ปรญิญา) )(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธรีาทร กาญจนรจติ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ เทคโนโลยวีสัดชุาญฉลาด (หลักสตูร2 ปรญิญา) )(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นรภัทร แกง่ศริิ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ เทคโนโลยวีสัดชุาญฉลาด (หลักสตูร2 ปรญิญา) )(หลักสตูรนานาชาต)ิ

พรรณเสกข์ ภมูสิทิธิว์ัฒนะ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ เทคโนโลยวีสัดชุาญฉลาด (หลักสตูร2 ปรญิญา) )(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ภคนิ โพธโิภคสมัพันธ์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ เทคโนโลยวีสัดชุาญฉลาด (หลักสตูร2 ปรญิญา) )(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ภัทรภมูิ ธรรมธนสกลุ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ เทคโนโลยวีสัดชุาญฉลาด (หลักสตูร2 ปรญิญา) )(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ภมีสนันตณ์ โรจนไพบลูย์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ เทคโนโลยวีสัดชุาญฉลาด (หลักสตูร2 ปรญิญา) )(หลักสตูรนานาชาต)ิ

สชิฌภ์วศิ สงัคะหะ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ เทคโนโลยวีสัดชุาญฉลาด (หลักสตูร2 ปรญิญา) )(หลักสตูรนานาชาต)ิ

อทิธกินัต์ กจิไพศาลศักดิ์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ เทคโนโลยวีสัดชุาญฉลาด (หลักสตูร2 ปรญิญา) )(หลักสตูรนานาชาต)ิ

กฤตเมธ พลูเจรญิ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ วศิวกรรมวัสดนุาโน

จณิหณ์วรา มจุรนิทรรั์ตน เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ วศิวกรรมวัสดนุาโน

โชตชิัช ซอยสกลุ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ วศิวกรรมวัสดนุาโน

ญารนิดา อบัดลุลากาซมิ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ วศิวกรรมวัสดนุาโน

ณฐนนท์ ทองบญุ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ วศิวกรรมวัสดนุาโน

ณัฐธวัลพร เตชวัตเศรษฐากลุ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ วศิวกรรมวัสดนุาโน

ณัฐพร แพงพงา เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ วศิวกรรมวัสดนุาโน

ทรงอปัสร หอยแกว้ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ วศิวกรรมวัสดนุาโน

ธงธน กลัยาวงศ์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ วศิวกรรมวัสดนุาโน

นภัทร จันทรเ์กตุ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ วศิวกรรมวัสดนุาโน

นันทน์ภัส โตะ๊ลาใบสลาม เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ วศิวกรรมวัสดนุาโน

นาวนิ เล็กสงา่ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ วศิวกรรมวัสดนุาโน

พลพพิรรธน์ แสงเงนิ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ วศิวกรรมวัสดนุาโน
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พมิพช์นก การณ์สงูเนนิ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ วศิวกรรมวัสดนุาโน

พรีพัฒน์ เรอืงทัพ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ วศิวกรรมวัสดนุาโน

ภัทรภรณ์ ธัญญเจรญิ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ วศิวกรรมวัสดนุาโน

ภมูิ อนิทรชัยศรี เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ วศิวกรรมวัสดนุาโน

ภรูพัิฒน์ สงัขอ์ยูด่ ี เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ วศิวกรรมวัสดนุาโน

มณฑกานต์ วงคน์คร เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ วศิวกรรมวัสดนุาโน

รัชภมูิ สนิแสนประเสรฐิ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ วศิวกรรมวัสดนุาโน

วณชิชา ไมง้าม เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ วศิวกรรมวัสดนุาโน

วรัญญา ศรจัีนทร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ วศิวกรรมวัสดนุาโน

ศศปิระภา สาคร เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ วศิวกรรมวัสดนุาโน

ศภุกร สาสงัข์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ วศิวกรรมวัสดนุาโน

เศรษฐพงศ์ บษุยวทิย์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ วศิวกรรมวัสดนุาโน

อชริญา สดวัน เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ วศิวกรรมวัสดนุาโน

อษิภณ สวุรรณสาร เทคโนโลยแีละนวัตกรรมวัสดุ วศิวกรรมวัสดนุาโน

กรชนก แจม่ศลิป์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

กฤตเิดช โตใจธรรม เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

กอบชนม์ เหงา้ศรี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

กณัฐกิา แจง้ไธสง เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

กานต์ สดุดี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

กติตพิชิญ์ ป่ินถาวรรักษ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

จันทรเ์จา้ จรชืน่ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

จรัิฎฐ์ สจุรติ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

จริาธปิ กาปัญญา เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ชลัฐพล แกว้ออ่น เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ฐาปนพงศ์ พงษ์บรบิรูณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ณฐกร หอมพันนา เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ณภัทรพงศ์ โชควริยิะจติต์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ณัฐวชิช์ พพัิฒนจ์ริกลุ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ไตรสทิธิ์ เจรญิปรพัิฒน์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ทนันทนส์รณ์ ศริรัิตน์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ธนภัทร สงวนวงศ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ธราธปิ เตชะธาดาเดช เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

นพวชิญ์ ประทมุชาติ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

นวชาต องคเ์จรญิ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

นันจรัีง รวยสนิ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

บรบิรูณ์ ช านาญผล เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

เบญญาภา ยมภักดี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ปณต เลยีงพบิลูย์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ
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ปทติตา ดวงแกว้ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ปิยพล อนิทรต์ลาดชมุ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

พงศธร สารรีปู เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

พงศพั์นธุ์ แกว้ป้องปก เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

พชิชากานต์ เกรกิกวนิ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

พชิญตุม์ เพ็ชรเย็น เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

พรีพัฒน์ มแีสงเงนิ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

เพชรแพรทอง อนิอทัุย เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ภัทรธดิา ขนัธลุา เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ภัทรพล เยาวราช เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ภัทรส์พล ตัง้จรัสพณชิกลุ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ภเูบศ ศรวีัฒนา เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ภฟู้า มนัทรานนท์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ภมูภิรูดิล วงคจั์นทร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ภวูนนท์ นลิพัฒนส์กลุ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ภวูรศิ ซยูอง จอง เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ภสูฤก ภรูมิงคล เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

วรชัย พกิลุขาว เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

วรรณวสิา สถติอยูคู่ไ่ทย เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

วรวชิญ์ จุน่พจิารณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ศภุชัย บนินอก เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ศภุณัฐ งามเกตสุขุ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ศภุณัฐ อรณุ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

สรศมน มภีาษี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

สูข่วัญ การญุ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

องศา เทยีนชัย เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

อชริะ สนุทรบรูณสขุ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

อธบิดี คุย่ประเสรฐิ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

อนวัช วอ่งประชานุกลู เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

อรชุา เขมทโรนนท์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

อนิทริา ธนัพประภัศร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

Nay Chi Lin Lei เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (นานาชาต)ิ

กนัตพัฒน์ แกว้กรม เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (นานาชาต)ิ

ศภุทัต เรอืงสวุรรณ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (นานาชาต)ิ

อธพิงศ์ จนิดาพราหมณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ (นานาชาต)ิ

กมลชนก สคี า เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

ชลดรงค์ แกว้ทา่พญา เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

ชาลสิา กสานตกิลุ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ
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ญาโณทัย กลิน่จันทรห์อม เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

ณัฐวรี์ แนวก าพล เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

ธนดล ดรณุศรี เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

ธนภัทร พลูเพิม่ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

ธันฐกรณ์ รัตโส เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

นภัสสร กงัสกุลุ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

ปวรศิา บัณฑติเสน เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

ปีตภัิทร หัตถแพทย์ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

พมิพม์าดา จริะวัธน์ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

ภคนิ จตปัุญญาโชตกิลุ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

รพภัีทร ปิยาสรินิทร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

วัชรวชิญ์ หอมรังสฤษดิ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

วาธนิ พรมฝ้าย เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

กติตพิงษ์ เดชอดุมชัย นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

คฑาเทพ มิง่ขวัญ นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

คมชาญณ์ เชือ้สงิห์ นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

ชญานศิ จ่ันจรยิากลุ นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

ชัยวัฒน์ พรมโคตร นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

ณัฐพล กงทอง นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

ณัฐภัทร์ แพงพงา นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

ณัฐวิฒุิ ใจชว่ย นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

เทพประทาน วงษ์สนทิ นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

ธนสรณ์ แกว้สวุรรณ์ นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

นราพร อรณุเจรญิฉาย นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

พงษ์นภัทร แซล่ิม้ นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

พี เวยหยือ่ นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

เพลงดาว สาตรข์ า นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

ภัคพล อาจบรุาย นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

ภัทรธดิา ก าป่ันทอง นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

ภาสคิณุ ปิยคณาพร นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

ภรูี คชเวศ นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

ภวูรนิทร์ ฤทธเิสน นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

รัตตมณี เนตนิานนท์ นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

รุง่นภา จบีเจอื นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

วรรณภา คดิถกู นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

วรางคณา แพงโพนทอง นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

วาสเุทพ ธงศรี นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

ศรัณ วัฒนการณุวงศ์ นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ
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ศักดิร์นิทร์ วัดนิม่ นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

ศริะภัทร ไทรพงษ์พันธ์ นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

ศภุชัย สปัุญญา นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

สราสนิี มหาวังสวัสดิ์ นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

สทุธกิานต์ แพนลา นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

สรุวฒุิ ตันตยาทร นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

สวุรรณภมูิ มาสงิห์ นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

อนัญญา อายเุจรญิ นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

อนันตญา เกษากจิ นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

อนาวนิ โตะ๊และ นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

อภรัิตน์ แสนยะมลู นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

อนิทริา ธานี นวัตกรรมการผลติขัน้สงู วศิวกรรมระบบการผลติ

Arielle Jaztin Rivera บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

กอ้งสกลุ ศรแดง บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

กญัฐณา ศรเีปลง่ บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

โฆษิตา สงิหท์อง บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

จริายุ พทุธเจรญิลาภ บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

จอืหลนิ ตัน บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

จฑุาภัทร ดวีงษ์ บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ชัยกฤษณ์ เสกตระกลู บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ชารล์ตัน ไบเลย์ บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ณัฐกฤต กลิน่จันทร์ บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ณัฐดนย์ ธนรัชตอ์คัรชัย บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธนาธปิ คงเปีย บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธันฐกรณ์ ธวัชวงศเ์ดชากลุ บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธาราเทพ น ้าดอกไม ้ บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธารณีิ เลศิประชานันท์ บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

นริชา สอนเนยีม บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปรวัฒน์ เรอืงศริิ บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปลายกนัยา ฐติสิรุวัฒน์ บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

พงศพัศ พพัิชรส์กลุเดช บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

พชร จฑูากาญจน์ บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

พริพัฒน์ หลนิ บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

พรีพัฒน์ แซห่ยา่ง บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

พรีภัทร ตันตปิระภา บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ภัณฑชิล ตรนีธิรัิตนกลุ บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ภัทร มณีปกรณ์ บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ภัทรสดุา ขวานอก บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ
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ภาณุเดช รัตนอยูพ่ลี บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ภญิญาพัชร์ คณายิง่สวัสดิ์ บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

เมทนิี พทุธชิาติ บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

วรันธร สตัยาวฒุพิงศ์ บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

วรากร ใยถาวร บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

วาทะ ควรทรงธรรม บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ศภุกรณ์ วงษ์เสง็ บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ไอรสิา พทุธปิิลันธน์ บรหิารธรุกจิ การเป็นผูป้ระกอบการระดับโลก (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Aung Myint Myat บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงDigital Supply Chain Management

Jemimah Owali บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงDigital Supply Chain Management

Nang Mo Hom Aye บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงDigital Supply Chain Management

เกสรา ตระกลูแพทย์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงDigital Supply Chain Management

ชษิณุพงศ์ โจมฤทธิ์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงDigital Supply Chain Management

ทัตธน พวงล าเจยีก บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงDigital Supply Chain Management

ปิยะลดา สนรอ้ย บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงDigital Supply Chain Management

ภวัต เหมองักรู บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงDigital Supply Chain Management

มหานที เอีย่มมงคลชัย บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงDigital Supply Chain Management

ศภุกร เพ็ญภู่ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงDigital Supply Chain Management

HANTAO MA บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงGlobal Business & Financial Management

Khin Eain San บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงGlobal Business & Financial Management

KHIN KHIN KYAW บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงGlobal Business & Financial Management

Koyuki Takebayashi บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงGlobal Business & Financial Management

May Myat Noe Theint บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงGlobal Business & Financial Management

MAYOO MOE บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงGlobal Business & Financial Management

Min Thiha Zaw บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงGlobal Business & Financial Management

PHYO ME  ME KYAW บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงGlobal Business & Financial Management

Shaw La Mun Labang บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงGlobal Business & Financial Management

Shin Bhone บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงGlobal Business & Financial Management

Soe Sandar TunSoe Sandar Tun บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงGlobal Business & Financial Management

Suman Karki บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงGlobal Business & Financial Management

Yifan Zhuo บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงGlobal Business & Financial Management

กนกจันทร์ ธรรมกติ ิ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงGlobal Business & Financial Management

คณบดี เกษล า บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงGlobal Business & Financial Management

ธนภมูิ หอมสขุใจ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงGlobal Business & Financial Management

ปัลลวี ดเูบย์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงGlobal Business & Financial Management

โพธิส์รวง หรัิญมทุราภรณ์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงGlobal Business & Financial Management

ภรูณัิฐ ลิม้พงศานุรักษ์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงGlobal Business & Financial Management

วรีนิทร์ ประเสรฐิศลิป์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงGlobal Business & Financial Management
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สริยา นอ้ยพทัิกษ์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงGlobal Business & Financial Management

สชุานันท์ แฝงสพีล บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงGlobal Business & Financial Management

อนพัช สขุประเสรฐิ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงGlobal Business & Financial Management

อสุชิา ค าหลอด บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงGlobal Business & Financial Management

Bawi Hein บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงInnovation & Technological Marketing

Nan Kaday San บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงInnovation & Technological Marketing

PANN WUTT HMON PHU บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงInnovation & Technological Marketing

WINYU MAW บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงInnovation & Technological Marketing

กชพร ยกเลือ่น บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงInnovation & Technological Marketing

กนัตพัฒน์ พพัิฒนว์รกจิ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงInnovation & Technological Marketing

เกเบรยีล โลรนิ ทเิบย์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงInnovation & Technological Marketing

จามกิร สงิหบ์ัญชร บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงInnovation & Technological Marketing

จอืหลนิ ตัน บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงInnovation & Technological Marketing

เจษฎา ขนุแกว้ตา บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงInnovation & Technological Marketing

ชนิภัค มหาโภคา บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงInnovation & Technological Marketing

ไซชโ์ซล เดอ กซุมาน บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงInnovation & Technological Marketing

ธนธัส หลอ่นธิโิรจน์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงInnovation & Technological Marketing

ธารติา คงพันธุ์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงInnovation & Technological Marketing

ปรเมษฐ์ พราหมหดี บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงInnovation & Technological Marketing

ปลายตะวัน ศริพิานทอง บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงInnovation & Technological Marketing

ปัณณธร สนิสวาท บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงInnovation & Technological Marketing

ปรุนิธร ซุน่ทรัพย์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงInnovation & Technological Marketing

พรีพงษ์ ภักดแีกว้ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงInnovation & Technological Marketing

พรีวัส สนิอมรเวช บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงInnovation & Technological Marketing

ภาคนิ สรุยิา บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงInnovation & Technological Marketing

ภดูศิ ทองไสว บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงInnovation & Technological Marketing

วชริวชิญ์ รัตนระวพีงศ์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงInnovation & Technological Marketing

สรุโยโธ พรหมมา บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงInnovation & Technological Marketing

อนันตธ์ร ตัง้เนยีรนาทชัย บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงInnovation & Technological Marketing

อสิรยิา สายบาง บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ (นานาชาต)ิ แขนงInnovation & Technological Marketing

ครษิฐ์ มทีรัพย์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ชษาธนัญ นันทธ์นกลุ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ญานกิา หาญรบ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ณัฐชาภรณ์ กจิรักษา บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ณัฐภัสสร จรีเดชทววีัฒน์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

นที ไมแ้กว้ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ปภาวรนิท์ บญุโท บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ปรชิญา อทัุยแพน บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม
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พรทพิา ศศรัิตนวงษ์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

แพรวา ไชยณรงค์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

เยาวลักษณ์ คณูขนุทด บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

วรพรรณ ธรรมจรยิาวัฒน์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ศรัณยพ์ร เอกกลาง บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

ศศกิานต์ เพ็งศรี บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

สริภพ บญุแกว้ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

สรัุตนว์ดี พลวงษ์ศรี บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

อารสิา พลอาษา บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงการจัดการและการเป็นผูป้ระกอบการนวตักรรม

กชพร กาลสมัฤทธิ์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวัตกรรมการจัดการอตุสาหกรรม

กฤษณ พงษ์เพช็ร บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวัตกรรมการจัดการอตุสาหกรรม

จัสมนิ ธนาพรภานุรัศมิ์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวัตกรรมการจัดการอตุสาหกรรม

โชตกิา จริโชตเิดชากลุ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวัตกรรมการจัดการอตุสาหกรรม

ณัฐวรา ศรศีภุชัยยา บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวัตกรรมการจัดการอตุสาหกรรม

ตรยีาพร เจรญิราช บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวัตกรรมการจัดการอตุสาหกรรม

ธนกฤต โตรุง่ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวัตกรรมการจัดการอตุสาหกรรม

ธัญญลักษณ์ วงคส์โุท บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวัตกรรมการจัดการอตุสาหกรรม

นภัสสร เชดิฉาย บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวัตกรรมการจัดการอตุสาหกรรม

เนตรชนก มณีกญัย์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวัตกรรมการจัดการอตุสาหกรรม

เนตรนภา จันทรห์ลา้ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวัตกรรมการจัดการอตุสาหกรรม

ปนัดดา เจรญิสขุ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวัตกรรมการจัดการอตุสาหกรรม

ปรางคช์นก เนตรจุย้ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวัตกรรมการจัดการอตุสาหกรรม

พัชรพร แกว้พรหม บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวัตกรรมการจัดการอตุสาหกรรม

ภนูพัิฒน์ แพนลา บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวัตกรรมการจัดการอตุสาหกรรม

ภมูพัิฒน์ อนิทรจั์นทร์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวัตกรรมการจัดการอตุสาหกรรม

รัชดา รวมวงษ์ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวัตกรรมการจัดการอตุสาหกรรม

รัตนต์ยิากร พงษพลิาศ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวัตกรรมการจัดการอตุสาหกรรม

สติานัน เจรญิเชือ้ บรหิารธรุกจิ บรหิารธรุกจิ แขนงนวัตกรรมการจัดการอตุสาหกรรม

ชนัญชดิา เวยีงสมิา บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ณัฐพล ศริเิสาวลักษณ์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ณัฐมนต์ พรหมครีี บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ธนภมูิ ล ิม้สริเิรอืงชัย บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ธนวรรณ เอีย่มอนันต์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

นวยิา บญุโชติ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

น ้าทพิย์ คอ่งออ้ย บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

บรูพา รมิใหม่ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ปัณณวชิญ์ ชมที บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

พริษิา สายสมบัติ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ
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ภควา สทิธพัินธ์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ภมี อมรชัชวาลกลุ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ยศกร คมข า บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

รชา วงศก์ววีทิย์ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

วชริวัช ค าแสนสขุ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

วริดาภรณ์ พรมชาติ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

วรีะกติต์ ธนันตช์ัยวรากลุ บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

ศภุกร ภตูา่งแดน บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

อชริวชิญ์ รอดชู บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

อภญิญา สขุวมิลไพศาล บรหิารธรุกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

Reehu Jain แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

กฤษฏ์ จันทรแ์สนโรจน์ แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

กญัญณัช ตะโก แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

กลัยกร คปุรัตน์ แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

เกรซ พศิณุวงรักษ์ แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ชญาธษิณ์ สทุธิ แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ชญานศิ อาจองค์ แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ณภัค สงวนนาม แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ณยศ สวุัฒโน แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ณัฐธัญ จริไชยภาส แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ณชิ สรุยีช์ัยนรัินดร์ แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธชพรรณ์ ภมุราพันธุ์ แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธัญชนก นลิพัฒน์ แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธาม เอือ้วศิาลวรวงศ์ แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปณุยวรี์ ปิตากลุดลิก แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

พงศป์พน วงษ์ดไีทย แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

พชร เสรมิพรววิัฒน์ แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

พัชรศิา ชาตรรัีตน์ แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

พฒุ ไชยก าเนดิ แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

แพรวา ครสิทนี มอลลซินั แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ภธูรรม บสิลาม แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

มนสชิา วงศอ์ภสิมัโพธิ์ แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

มนสชิา ประเสรฐิสทิธิ์ แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

มนิตรา สาตรักษ์ แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

รสธร สงิหรั์กไทย แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ศรัณยร์มย์ เตยีวล า่ซ า แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ศภุญา วลิาวรรณ แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

สริวชิญ์ ภาสรุกลุ แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

Page 21 of 80



ชือ่- นามสกลุ คณะ/วทิยาลยั สาขาวชิา/หลกัสตูร

อลนีา ขวัญค า แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

เอมอรสริิ เนยีมประดษิฐ์ แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

กฤษฎา อวะภาค วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื 

จักรพันธ์ จันทรเ์ดชะ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื 

ชลธี กลางณรงค์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื 

ณัฐวัฒน์ ประสมทอง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื 

ทวศีักดิ์ ภมูสิวุรรณ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื 

ธนวนิท์ พรหมสวุรรณ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื 

ธรีภัทร บัวเกลีย้ง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื 

ธรีวัฒน์ หติะโกวทิ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื 

นครนิทร์ บญุมี วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื 

ปฐมาวดี บญุล ้า วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื 

พนมกร สมมตุิ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื 

พรไพลนิ ผลเจรญิ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื 

พัชรพงศ์ รักกะเปา วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื 

พฒุพิงศ์ หนุหวน วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื 

เฟ่ืองฟ้า ผลจันทร์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื 

เรงิชัย รัชวการ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื 

วารนิทร์ ทมิบัว วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื 

ศรัณย์ จันทรมณี วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื 

ศริพิร นุชรังค์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื 

สรพัศ ยกชู วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื 

สชุาดา เสอือนิโท วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื 

กฤษฎิภ์วศิ หอมดี วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ นวัตกรรมอาหารและการจัดการ

จรินันท์ ขยายแยม้ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ นวัตกรรมอาหารและการจัดการ

ธนดล นันทจันทร์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ นวัตกรรมอาหารและการจัดการ

นรศิรา ปะดกุา วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ นวัตกรรมอาหารและการจัดการ

ปณดิา ภูร่ะหงษ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ นวัตกรรมอาหารและการจัดการ

ปวณ์ีธดิา ทองสกลุ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ นวัตกรรมอาหารและการจัดการ

วริะวัฒน์ แกว้กาญจน์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ นวัตกรรมอาหารและการจัดการ

โสรญา จงวัฒนานุกลุ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ นวัตกรรมอาหารและการจัดการ

อนฟิฟารฮีา หมนีเหม วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ นวัตกรรมอาหารและการจัดการ

อจัฉรา สใีส วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ นวัตกรรมอาหารและการจัดการ

กมลวรรณ วงศส์วุัฒน์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

กญัญาณัฐ เรอืงแกว้ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

การตพ์ชิชา ทองแกว้ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

ณัฐนชิา น่วมดี วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

ธนัญญา สายณัห์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 
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ธรีภัทร คชรนิทร์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

นภัสสร หนุหวน วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

ปิยะพร สกุใส วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

พชร บตุรดสีวุรรณ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

ศศวิงศ์ ธรรมรักษา วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

สโรชา พัฒชนะ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

สธุาวดี สมเขาลา้น วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

อรอไุรวรรณ เกษบรรจง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

วรทิธิ์ จติวเิศษ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์
บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ (ควบสองปรญิญา

 การจัดการการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร (ม.รังสติ)

สธุดิา ทานา วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์
บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ (ควบสองปรญิญา

 การจัดการการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร (ม.รังสติ)

ดนัยณัฐ ศรสีวัสดิ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์
บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ (ควบสองปรญิญา

 การจัดการธรุกจิการบนิ (ม.รังสติ)

นลนินภิา เยาวรั์มย์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์
บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ (ควบสองปรญิญา

 การจัดการธรุกจิการบนิ (ม.รังสติ)

พรชนก อปุสาร วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์
บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ (ควบสองปรญิญา

 การจัดการธรุกจิการบนิ (ม.รังสติ)

กมลชนก เจรญิตัว วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

กวี หญตีคง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

เจนจริา อ าพันกาญจน์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

เจษฎา ลิม้ค า วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

ณฐกร ดรัีกษา วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

ณัฐณชิา คงทองมาก วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

ณัฐวฒุิ สสัดเีดช วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

เดชาพล ผอ่งใส วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

ถาวรัตน์ น ้าพลอย วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

ทศิากร เวชโพธิ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

ธนยศ อนิทรแ์กว้ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

ธนัญชนก สดุบางกา วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

ธวัลพร แดงกระจา่ง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

นนธเชษฐ เกตแุกว้ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

นพชัย บญุมี วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

นฤมล ขวัญมิง่ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

ปรนิทร บญุทับ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

ผกาทพิย์ สวุรรณ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

ฝนทพิย์ วปิระจง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

พงศกร ขนุราม วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

พรีะพัฒน์ รัตนวงศ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

เพ็ญพชิชา มหาแกว้ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

ภัทรธร ค าวังชัย วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

ภรูเิดช ผวิไผ่ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

ยศกร สขุแกว้ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 
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รัตตญิาภรณ์ กรไีกรนุช วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

รุง้ฟ้า แฉลม้วารี วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

วชริพันธ์ บางนา วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

วรชาติ วรพันธ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

วรพงศ์ มขุศรี วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

วัชรพงษ์ อารยี์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

ศริดา แสงทอง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

ศริภัสสร สนทนาการ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

ศภุณัฐ ฉัตรบรรยงค์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

ศภุวชิย์ ยอดเสน่ห์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

สชุาดา นุชนารถ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

สธุาทพิย์ ลิม้สวุรรณ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

สภุศักดิ์ โสภา วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

อธปิ รักษาราช วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

อภวิัฒน์ ไชยเทพ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

อมรรัตน์ สวุรรณพันธ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

เอรวรรณ มากสกลุ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วทิยาศาสตรก์ารประมงและทรัพยากรทางน ้า 

กมลนัทธ์ รักกจิ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

กรรณธชิา สงเสรฐิ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

กฤตพัฒน์ ยดืยาว วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

กฤตภาส เพง่ผดุผอ่ง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

กติตนัินท์ คหูา วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

เกยีรตยิศ จันทรเ์พ็ง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

คมกฤษ บนิลา่เตะ๊ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ชนสรณ์ ทองน ้าวน วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ชนะพงศพั์นธุ์ ทรัพยม์ี วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ชษิณุพงศ์ งามนอ้ย วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ฐติกิร กีข้อ้ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ฑฆีทัศน์ ค าระหง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ดัสกร ทับแสง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

เตมิเต็ม บญุเอนก วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ธนดล ขวนุแขวง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ธนะวัฒน์ บญุประสพ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ธนายทุธ ศรเีรอืง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ธัญวฒุิ ลวีังศรี วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ธรีเดช แสงอรณุ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ธรีภัทร์ อามาตย์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

บัณฑติา วงศอ์นุรักษ์กลุ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์
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เบดิร์ เจรญิทอง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ปฐมพงศ์ ปานเกลีย้ง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ปณธิาน มสุกิา วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ปัณณวชิญ์ ยงภมูพิทุธา วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ปิยฉัตร นาทอง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ปิยภัสร์ อจัฉราทพิย์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

พงศพ์ณชิ อนิทรเ์ทพ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

พรเทพ สงิคะ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

พลอยชมพู เลศิพนานนท์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

พรีพัฒน์ สมพงษ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

เพ็ญพชิชา กาญจนพานชิย์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ภควัต พชิัยณรงค์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

รจุยากร ป่านทอง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

เรอืงสทิธิ์ เจนพชิญนันท์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

วรวชิ แซซ่ ิน่ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

วชิญะ อธัยาศัย วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

วรีภาพ เจยีรพันธ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ศตายุ ใสสวา่ง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ศริชัช สทุธรัิตน์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

สรกฤต มอีนิทร์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

สนัตภิาพ จันทรท์อง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

สฐิวฒุิ จติตส์วัสดิ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

สณุสิา ยาตรกาศ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

อตชิาต ทองเปลว วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

อ านาจ งามเอก วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

กริติ สจุารยี์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

ภรูทัิศน์ มาลนิี วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

สรวศิ บัวทองค า วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

กรกต บญุรังษี วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

กฤษกร จ าปาศรี วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

กฤษฎา ยอดแกว้ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

กษิดศิ ไชยฤทธิ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

จริศักดิ์ วรรณประเสรฐิ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

จริานุวัฒน์ ชมุนุช วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

เจอรโีก ดฟีานเต ้ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

เฉลมิชัย เรอืงจันทร์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

ณัฐธสทิธิ์ วรพันธ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

ณัฐวัฒน์ แสงศรธีรรม วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล
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ณัฐวฒุิ นพรัตน์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

ตะวัน นวลศรี วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

ธนพล โตะ๊เหล็ม วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

ธนวรรษ ชแูกว้ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

นติตยิา อิม่เอม วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

ปวรศิ บญุรอด วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

พัชรพล ทศิรอด วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

พัชรพล จันกนั วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

พานทอง โพธรัิชต์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

ภัคพนธ์ กอ่สกลุ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

ภัทรพล ศรปีระสาท วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

ภาคภมูิ จันสวุรรณ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

ภานุพงศ์ สบุรรณรัตน์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

ภผูา อนิทรส์วา่ง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

ภวูรนิทร์ อยูญ่าตมิาก วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

แมน้มาศ ศรชีาย วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

รพภัีทร มากชมุโค วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

รุง่โรจน์ นาคทองค า วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

เรวัตร รอดสเีสน วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

วรียทุธ ปู่ สวัสดิ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

ศภุลักษณ์ นพภาพันธ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

สหรัฐ สขุแป้น วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

สทิธชิัย จติอารยี์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

สริมิงคล บณุยวรรต วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

สขุสนัต์ เวยีนสาว วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

อนวิัตติ์ สงิห์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

อนัดามนั รปูเทวนิทร์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

อไุรวรรณ เอีย้งมี วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกล

จันทริา ศนูยด์ า วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมพลังงาน

ณัฐพสิษิฐ์ เจรญิรักษ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมพลังงาน

วไลลักษณ์ นุ่นชว่ย วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมพลังงาน

ศริดา แซเ่หงา่ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมพลังงาน

ศวิาภรณ์ เรอืงจุย้ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมพลังงาน

กรทชิา แทน่อนิทร์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

กรวชิญ์ เนยีมบรรดษิฐ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

กฤตเมธ อนิทรสภุา วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

กลวัชร วปิระจง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

กติติ ศรคี ามลู วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง
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กติตคิณุ มากเพ็ง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

เกยีรตยิศ สริพิบิลูพงษ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

คณายทุธ์ จันทรส์ขุ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

คณาวฒุิ จันทรส์ขุ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

จักรพงษ์ ฮงทอง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

จริวัฒน์ นอ้ยผล วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

จริายุ ปิระนันท์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

จฑุามาศ รอ่นจนิดา วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

เจษฎา นาคแท ้ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

เจษฎา ชนะทอง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ชญานนท์ สงัขช์ัย วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ชลนภิา ฉมินอก วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ชัยวัฒน์ แกว้เพ็ชร วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ชนิดนัย กลัดวัง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ซอลฮีลี ยแีว วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ณฐนนท์ ธาตทุอง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ณัฐพงศ์ เดอืนดาว วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ณัฐภัทร ตาใส วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ณัฐภัทรช์ พลายแกว้ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ณัฐยศ นันททั์ตโภคนิ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ทวศีักดิ์ แสงจันทร์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ธนกฤต ปานเพชร วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ธนวัฒน์ ชัมภชูนะ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ธนนิ รัตนด า วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ธเนศพล แจง้สวา่ง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ธฤต เกตขุาว วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ธัญเทพ เดชณรงค์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ธรีพัฒน์ ทองประดู่ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ธรีะพงศ์ ขวัญสวุรรณ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

นภัส ยอดอสุา่ห์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

นฤภร เอยีดเกาะสมยุ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

นาดลีะห์ ดอืราแม วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ปรมตัถ์ พฤศชนะ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ปรมี ศรพัินธุ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ปวเรศ ยทุธนาวราภรณ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ปัณจรัตน์ แซเ่หงา่ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ปัณณธร จุย้นิม่ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ปิยพงษ์ ฤกษ์พล วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

Page 27 of 80



ชือ่- นามสกลุ คณะ/วทิยาลยั สาขาวชิา/หลกัสตูร

พงศพ์ฤทธิ์ แพรอ่ าพา วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

พสษิฐ์ รวดเร็ว วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

พรีศักดิ์ โปณะทอง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ภคนิ ทองช านาญ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ภัทรพงษ์ วงษา วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ภานุพงษ์ ศภุการ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ภริะศักดิ์ มหาวงศ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ภธูเนศร์ มดัซา วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

มนสชิา แซห่ลมิ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

รัชนก รอดกมุกรรณ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

รัตนฐ์านอ์ร ทองรุง่เรอืงกลุ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

รุง่รจุน์ ฉมิเรอืง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ศรัญญา รัตนเทพี วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

สราวฒุิ อารเีฉลมิ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

สารวุรรณ ด าเดช วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

สริพิร อยูเ่ย็น วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

สดุารัตน์ จันบรรพต วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

สทุธนัินท์ ณ ระนอง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

สพุศนิ เทวบนิ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

สภุาวดี ทองอรา่ม วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

อพเิดช ยกนอ้ย วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

อภรัิกษ์ แซห่ลี วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

อลงกต ผดุสวุรรณ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

เอกราช ศรชัย วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง

ณัฐกร เกือ้นุ่น วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าสือ่สาร

พนดิา เพชรพริณุ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าสือ่สาร

ภาสนิี มารอด วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าสือ่สาร

ศศกิานต์ สมตัน วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าสือ่สาร

อษัฎาวธุ บญุโยดม วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าสือ่สาร

กญัชพร วนิชว้น วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

คตีภัทร ข าขนุ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

จตพุร บญุจันทร์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ชนวัฒน์ จันทรเ์ดช วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ธนาดล เพชรท่ัง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ระพพัีฒน์ อไุรรักษ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

สริภพ บัวกลับ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

สรุยิพร น ้าเจ็ด วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

อภวิัฒน์ บญุจ าเนยีร วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์
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กฤตณิ แกว้มณี วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

กนัตพ์งษ์ ส าราญวงษ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

จริภัทร์ ถาวรนันท์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

ฉัตรตรา บตุรพรม วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

ณภัทร อรณุศักดิ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

ณัฐภพ คณุพาที วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

ณชิกมล แซล่อ้ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

ธนกฤต ปรวิัตรพันธ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

ปรญีาดา ไพรเขต วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

ปารวี มะลเิรอืง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

พชร วฒุกิลุมาศ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

พทุธพิงศ์ งามกาละ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

รัตตยิากร สมบญุดี วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

วชริวฒุิ เงนิสยาม วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

วรัญญา พลเดช วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

อรทัย นวลทมิ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ

กนกวรรณ ฤกษ์เมอืง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

กติตศิักดิ์ กองคลัง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

ครษิฐ์ สนิบ ารงุ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

ณัฏฐพร ทองประทมุ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

ณัฐชา ค าแกว้ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

ธวัชชัย สวุรรณ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

ธดิารัตน์ พลูสวัสดิ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

ปฏภิาณ ศรยีาภัย วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

ปณชิา ทองภเูบศร์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

ปวชิญา แสงสวุรรณ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

พงศกร น ุ้ ยุสขุ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

พรมณี ทองแฉลม้ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

พรรษวัฏ แสงฉาย วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

พรสริิ วงคอ์นันต์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

พทุธชาด แสวงงาม วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

ภรติพร ป่ินเกตุ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

ภัคนันท์ วราพันธ์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

ภัทรลดา อกัษรเขต วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

ภานุวัฒน์ ยา่เสน วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

ภถู ิน่ มเีพยีร วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

ยวุนา พลศรี วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

รัชฎา กนัสวุรรณ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์
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ลลติา ฉมิฉลอง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

วรนิทร สขุจ่ัน วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

วภิษูา คชรนิทร์ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

ศรศริิ แหลง่หลา้ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

ศักรนิทร์ อยูส่ าราญ วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

ศภุนุช คงดารา วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

ษญาวรรณ สอนราช วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

สภัุคสร ข าเพ็ง วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

อมุาลนิ อิม่เอม วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักดิ์ สตัวศาสตร ์แขนงการผลติและธรุกจิปศสุตัว์

กนัตชิา ปัญญานฤพล วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

เกวลนิ นาคศรี วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ชนติรนั์นท์ พลอยเพ็ชร์ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ชามลิ ยงัปากน ้า วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ณชิาภา ปันเชือ้ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ธนพัชร์ ป้องเพชร วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ธนภัทร เสาวรส วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

นธิวิัฒน์ นาโตนด วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ปภาวี ไขต่ยิากลุ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ปัณณทัต ทัศนา วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ปิยวรรณ ศริวิร วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

พลกร เพชรเจรญิชัยศรี วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ภัคจริา พรมเรศ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

ภัทรพล สนิแสวง วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

มารสิา ศรสีวัสดิเ์พชร วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

วฐิวรรธน์ ฤทัยธนารัตน์ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

สพุรรณภัทร ยอดแกว้ วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

อนัญญา อนันตเสนา วทิยาศาสตร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

กนัตภณ ลิม้สขุศริิ วทิยาศาสตร์ เคมวีศิวกรรมและอตุสาหกรรม (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ชวัลญา เหลอืงงามละออ วทิยาศาสตร์ เคมวีศิวกรรมและอตุสาหกรรม (หลักสตูรนานาชาต)ิ

กฤษฎา เอยีดชะตา วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

กญัมาศ ถงุทอง วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

กนัตกานต์ วนัิยพลู วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

จดิาภา เจรญิศรสีกลุ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

จริาพัชร เจรญิกชกร วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ชญานนั์นท์ เรอืนชา้ง วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ชนดิา สขุสม วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ชัชพสิฐิ ไฝทอง วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ชัญญานุช สนุ่ีน วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม
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โชตกิา อสุาหรั์มย์ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ญาณวฒุิ สงัเกดิ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ฑชิาวดี หนูศรี วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ณฐดล ขวัญมิง่ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ณภัทร สมคัรการนา วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ณัฏฐณชิา หกึขนุทด วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ณัฏฐณชิา ศรรีาม วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ณัฐธยาน์ บญุชืน่ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ธวพิร วรรณวลิัย วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

นวรัตน์ หวังผล วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

นัฎฐนชิา แสงอุน่ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ปรติา ค าสอน วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ปัญญาพร เครอืพันธ์ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ปณุยวัจน์ เวชบรรยงรัตน์ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

พรนภัส เพชรทองค า วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

พรภศร ถาวร วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

พลอยขวัญ แพรลว้น วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

พชิญาภา สวุรรณ์ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

พมิพว์ภิา ตะมงั วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ฟ้าใส แซล่ิม้ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ภัทรวดี เหมารา วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ภรูทัิศน์ อบัเซ็น วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ภวูเดช โสตถวิรรณ์ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

มณฑริา สสีงปราบ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

รชยา รืน่ภริมย์ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

รัชนวีรรณ จันตา วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ลลติา วงศเ์พชรชารัต วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

วชิชากร มนีะโยธนิ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ศริรัิตน์ ปั้นเนตร วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

สรชา ตันมณีสาคร วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

สณุสิา ธวุสนิธุ์ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

สดุารัตน์ สภุราช วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

สวุรรณษา กวางเตน้ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

หนึง่ฤทัย ออ่นพฤกษ์ภมูิ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

อตมิา วจิติทาดา วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

อนนทพร ดลผาสขุ วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

อภญิญา หวังหอ้งกลาง วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

อนิทริา วชิาธร วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม
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อสิรญิาภรณ์ หงษ์จันดา วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

ไอรดา สบีญุทา วทิยาศาสตร์ เคมอีตุสาหกรรม

กฤษณา หร่ังยิม้ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

กรัีตยา อปุยะโสธร วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

จฑุาทพิย์ บปุผาสวุรรณ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

เจษฎาภรณ์ ศริปิากรณ์ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ชญานนิ แกว้นยิม วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ชนดิา ชาญวณชิชากลุ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ไชยพร เปลีย่นผลัด วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ญามณี สไีพรออ่น วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ณัชชา วงคส์วัสดิ์ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ณัฐณชิา ปึกขาว วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ณชิา นฤภัย วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ธัญจริา ตันฑวรักษ์ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

นพกรณ์ เล็กข า วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

เบญญาภา กาวไธสง วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ปทมุรัตน์ ตะเคยีนเกลีย้ง วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ปรยิาภัทร จ าปานลิ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ปัณณพร ใหมส่วุรรณ์ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

พรสวรรค์ น าภา วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

พมิพกานต์ ยิม้ชาญกาญจน์ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

พมิพศิา ขอบใจ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

พรีดา พลับพลา วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

แพรพลอย สวุรรณเจรญิ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

มญชริา นุ่นหยู วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

มญัชุธ์รีา ลอี า่ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

รัตตยิากร เสร็จกจิ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

วรจริา ดวงจ าปา วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ศตพร แซล่ิม่ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

ศศธิร จอ้งการ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

โศภษิฐา คงสถาน วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

สชุาวดี ภมูศินูย์ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

สนัุนทา ปรชีาโชติ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

สพุรรณี รปูสี วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

สพัุตรา ชมภู วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

อรอษุา สารวัตร์ วทิยาศาสตร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

กฤตกิร สมานฉันท์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

กฤตมิา โตสจัจะวงษ์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม
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กสพัิฒน์ เอีย่มจ ารัส วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

กญัญว์รา เสาวลักษณ์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

เกวลนิ หนิจ าปา วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

จริาพร ฉายแกว้ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ด ารงเดช ศรนีลิ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ธนพล แสงวัฒนสริิ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ธนสิร ใจอนิทร์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

นัทพร นยิมปัทมะ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

ศภุลักษณ์ เดวเิลาะ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

สโรชา พว่งเครอื วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

สณัุชชา เมอืงโคตร วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

สภัุชญา ตันสวุรรณ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

อญัชลสิา อาสมาน วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพอตุสาหกรรม

กฤตยิาภรณ์ ชืน่บาน วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยั่งยนื

กลัยกลุ ภเูขมา่ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยั่งยนื

ชนศิา นิม่นวล วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยั่งยนื

ทยาวรี์ นิม่นุช วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยั่งยนื

ธนภัทร นนทธ์นประกจิ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยั่งยนื

ธัญจริา ลเิลิม่ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยั่งยนื

ธันยธรณ์ เลศิรัตนศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยั่งยนื

ธันยพร ไชยศรี วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยั่งยนื

ปณาลี พันธพ์านชิ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยั่งยนื

ภาสนิี ตดิยงค์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยั่งยนื

ยงยศ บัวภา วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยั่งยนื

โรจนศักดิ์ สระทอง วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยั่งยนื

วรเมธ สพุพัตกลุ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยั่งยนื

วายุ ตรวีชิัย วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยั่งยนื

สรินุิช ธรรมรจน์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยั่งยนื

เสถยีรพงษ์ มาลาศรี วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยั่งยนื

อจัจมิา ทองออ่น วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มและการจัดการอยา่งยั่งยนื

กฤตกร ทองบรุี วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

ณัฐดนัย ศรรีะชาติ วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

นริชุา เพ็ชรรัตน์ วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

นุตประวณ์ี โตเทยีม วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

ภัทราพร ธรรมบญุ วทิยาศาสตร์ ฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม

กฤตเมธ เยีย่งปรชีากลุ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

กฤศณ จารกุติตคิณุชัย วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

คณนิทร์ เมฆกระจา่ง วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์
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เจษฎากร ชมุเปีย วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ชญานนท์ กมุมาระกะ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ฐานติา ปิตาลมีาพร วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

เตชสทิธิ์ วาณชิภัทรกลุ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

เทพทัต บญุบ ารงุ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ธนบดี กาญชนโอษฐ์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ธนวัฒน์ มว่งมผีล วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ธนาพล โพพศิ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ธัชชัย ลิม่พทัิกษ์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

นนทกร ศรชีัย วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

นรภัทรณ์ บัวทอง วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ปกร ตันตวิฒุภัิทร วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ประดภิาส อตุทาสา วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ปวณีา ศริโิต วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

เป็นเอก คงกะพันธ์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

พลภัทร สนุทรวีงศ์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

พลอยพรรณ ชมุนุม วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

พชิญส์นิี จริวัฒนาเกษม วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

พณิชนก ตรปีระดับ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

พริยิากร แกว้เรอืง วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ภัทรณพงษ์ สาครเจรญิ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ภาสวชิญ์ ทองรว่ง วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

รณกร เมอืงแกน่ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

รพพีลอย แจม่ศรี วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

วณติรา พทัิกษา วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

วรสิ รุง่รัตน์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

วันวสิา ภตูาคม วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

วรีภัทร ขนัธอบุล วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

ศรตุ สงูสมุาลย์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

อภภิษูณุ พฤทธิพ์หล วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

องัศมุาลนิ จันทรโชติ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

อนัดามนั สนิสถาพรพงศ์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

เอกอนันต์ พมูดสีทิธนินท์ วทิยาศาสตร์ วทิยาการคอมพวิเตอร์

กนกอร ตมูกลาง วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

กฤษณพงศ์ ราษฎรเ์จรญิ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

ขวัญศริิ ดษิฐพ์งษ์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

จฑุามณี อนิทรเกษม วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

ชนสิรา เอเดงิ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู
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ชมพนุูช เพ็งเจรญิ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

ชลติา อาลมีนี วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

ชวนิ ธาราวฒุิ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

ชอ่ทพิย์ นอ้ยคณู วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

ไชยวัฒน์ ส าราญสขุ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

ณดนัย บรพินธม์งคล วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

ณภัิชญา นาแหลม วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

ดลิอาเขตร เดชาพสิทุธิ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

ทพิวรรณ เขยีวงาม วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

ธนภัทร แสงวัฒนสริิ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

ธราเทพ จเูจรญิ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

นภกร กลิน่เกษร วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

นลนิญา ยงเพชร วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

นัทธพงศ์ เครอืคณุ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

นัธทวัฒน์ แสงหวา้ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

นัศรี่ มสัโอดี วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

ปณุณภพ สวุรรณสมัพันธ์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

พงษ์พพัิฒน์ ปักการะนัง วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

พัทธดนย์ คงในขาว วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

พมิพช์นก ชุม่ออ่ง วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

เมญาณี แมน้จติร วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

รมติา ครุาโมโต ้ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

รัฐภมูิ สายกระสนุ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

ศภุสิรา เถาวท์วี วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

สรินิทรย์า นกสงูเนนิ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

สขุปรดีา เหลือ่มทองหลาง วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

สจุนิดา คงคาเขต วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

สภัุสสร ทองเอยีบ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

สภุาวดี กจิเจรญิศลิป์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

อดริจุ ปลอดออ่น วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

อธปิ พลูผล วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

อนัญญา จาดเพ็ง วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

อสันดีา มะมงิ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

อาฬฎา ชนะรัชชรักษ์ วทิยาศาสตร์ สถติปิระยกุตแ์ละการวเิคราะหข์อ้มลู

Christbell Dawt Lian Sung วศิวกรรมศาสตร์ การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Hnin Aye Wai วศิวกรรมศาสตร์ การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Khin Myat Thar วศิวกรรมศาสตร์ การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

May Zin Htet วศิวกรรมศาสตร์ การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ
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Mie Mie Min Thu วศิวกรรมศาสตร์ การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

MONMYAT ZAW วศิวกรรมศาสตร์ การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Nadi Hlaine วศิวกรรมศาสตร์ การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Panitan Kunphai วศิวกรรมศาสตร์ การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Pann Wut Yi Thinn วศิวกรรมศาสตร์ การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Phu Pwint Khine วศิวกรรมศาสตร์ การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Su Nandar Soe วศิวกรรมศาสตร์ การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

กนัตภณ แตงใหญ่ วศิวกรรมศาสตร์ การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

โชตวิัฒน์ ประสงคว์รากจิ วศิวกรรมศาสตร์ การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธนกร ชลศริพิงษ์ วศิวกรรมศาสตร์ การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธนันณัฎฐ์ ศรสีตัยเสถยีร วศิวกรรมศาสตร์ การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

นราวชิญ์ ศริมิาศเกษม วศิวกรรมศาสตร์ การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปัญนชิา สงิหค์ง วศิวกรรมศาสตร์ การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ภรูนิท์ เรอืงอนิทร์ วศิวกรรมศาสตร์ การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ยศวรศิ โรจนวานชิกจิ วศิวกรรมศาสตร์ การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ศรณ์ศักย์ รุง้แสงเจรญิทพิย์ วศิวกรรมศาสตร์ การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Hinako Kimura วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

กมลรส ธรีานนท์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

กญัญาวรี์ สวุรรณไตรย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

กญัณัฏฐ์ ปณุยพัฒน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

กนัตพัฒน์ กลุพัฒนพ์รชัย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

กาณฑ์ พทัิกษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

กานตมิา แมน้อนิทร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ชวนิ คลา้ยมาก วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ญาณศิา เทศดนตรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ณภัทร ชา่งประดษิฐ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

เดวดิ วนนะบวรเดชน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ทองธดา ทองแสวง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ทัชชกร บวรสจุรติกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

นัทฉัตรก์ เตชาชาญ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปรมะ ปรมตัถเ์ศรษฐ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปาณัสม์ ศรอีนันต์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

เปมกิา จันทรท์นิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

พศษิฐ์ ลาภกติตพิาณชิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

พัสกร ลักษณากร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

พชิามญชุ์ พนิจิการวัฒนก์ลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ภคชนม์ ศรนีวล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ภวัต จริภาคย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ
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ลลติา แสงทองค าสกุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

วศิรตุ เกตกุระทกึ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ศริวชิญ์ ธนานุพงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ศริา คงงามข า วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ศรินิทพิย์ ยศกรณ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ศวิกร ทคิะวะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

สริกิมล เห็นประเสรฐิแท ้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

สริเิดช เลาหเลศิเดชา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

สทุธภัิทร ลาภกจิถาวร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

สพุชิชา ชโูชตถิาวร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

อภจิติรวี สนุทานนท์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

อภวิชิญ์ อนิทปันตี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมการเงนิ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

กรณศิ ยิม้ยิง่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

กญัญาวรี์ ระว ิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

กานตพ์ชิชา กรศรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

ณัฐวฒุิ ปัญญาเฉียบ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

ธเนศพล พลูพันธ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

ธวัชชัย เทพนอก วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

ธัญญพสิษิฐ์ อนิปันสา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

ปรญิญา จริาพงษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

ปษุญา พศิรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

เปมทัศ สงัแกว้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

พชิชาพร ฉมิพัฒน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

พสิทุธิ์ สภุาวดี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

รังศนิี สาครเจรญิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

ศักดิพ์สิทิธิ์ ศรแีกว้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

สพุรรษา โฉมสอาด วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

อชริะ แจง้จติรไสว วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

อลงกรณ์ ไกรนารถ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

เอไอรณิ มะณีวงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

กญัจน์ บรูสขุสวัสดิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

เจนจริา กาหยี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

ชญาดา สมมาตย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

ณราย์ สงนอก วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

ณัชพล สนัตวิชิัยกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

เทวนิทร์ แกว้จนิดา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

ธนนล ตรทีศกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

ธนสรณ์ รามศริิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง
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ธนากร ศริวิรรณ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

ธรรมรัตน์ ประเสรฐิวงษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

นชิดา ค าใส วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

ปรัชญา ทองออ่น วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

ปวรศิ เจยีรนัยยนืยง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

ปวรศิา มั่นเขตวทิย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

ปัญญา สาตสนิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

พงศธ์วัช ปทมุสตูร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

พริชัช เทยีมทัน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

พสิษิฐ์ พรรณราย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

พรีณัฐ เรอืงมาก วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

ภาคภมูิ พันธว์เิศษ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

มลัลกิา แสงหา้ว วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

เยาวพา รัตหน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

รัชชานนท์ มาเนยีม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

วชริวทิย์ วรนัยพนิจิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

วรพงศ์ กาฬออ่นศรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

ศศวิัฒน์ หวังเชย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

สมาพล กลัปหา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

กรวชิญ์ สวัสดี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

กฤตเมธ สหุฤทด ารง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

กนัต์ พัฒนาประทปีกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

เกยีรตยิศ พุม่ดยี ิง่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

จนิตศ์จุี กองสะดี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ชัญญา สทิธนัินทวทิย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ณกลุ เฉลมิชัยโกศล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ณัฐธยิา นิม่อนุสสรณ์กลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ณัฐนนท์ เทีย่งคนื วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ณัฐภาส แสงนกิรเกยีรติ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ณัฐวฒุิ มาแสง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ตฤณ ขนุเณร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

เตชนิท์ โภคนิอภพัินธ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ธรรมทกิร เกยีรตพิวงชัย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ธวุานันท์ พรหมวาทย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

นฤณ วงรจุริะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

น ้าทพิย์ ชอบธรรม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

บรบิรูณ์ ยิม้ละมยั วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ปวชิ รุง่ฐานอดุม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์
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ปิตพิงษ์ อสัสานุรักษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

พรหมพพัิฒน์ ทองทับ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

พลัฏฐภ์าณุ เพ็ชรสมาน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

พศตุม์ ศริวิรรณ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

พันธุธ์ัช ปานนลิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

พมิพส์รินิ สวุรรณบตุร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

พรีพัฒน์ ค าสงิห์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ภควัต กลางเสนา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ภษิูดา ฉ่ัวศริพิร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ภษิูตา ฉ่ัวศริพิร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

มนทกานติ อยูช่ยนัตี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

มนัสวนิ ขนุนันทเจยีม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

มั่นใจ บญุชนะมนตรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

วรณุช เปลือ้งนุช วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

วรพร อคัรเอกฒาลนิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

วราโชติ อนิคณุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

วรนิธร หวังประเสรฐิกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ศตพร กติตสิรนันท์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ศศญิากร จันทรศ์ริ ิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ศริวิรรณ แจม่เทีย่งตรง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

สรศักดิ์ ล ิม้ทอง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

สทิธวิรรธน์ กลุชนะเจรญิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

สภุเวช เสพศริสิขุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

อนันธชัย จานเจอื วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

อมรรัตน์ เครอืวัลย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

อสิรยี์ นศิยนัต์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

แอมมลีี โจว วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

Aye Moh Moh Khin วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

Khant Nyi Lynn วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

Khant Nyi Lynn วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

MAY MYAT NOE EAIN วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

Thet Hnin Satt วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

Win Thawdar Aung วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

กญัญานัฐ นพรัตน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

กานทพ์พัิฒ โพธิว์จิติร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

คณุานนต์ รุง่สมบรูณ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

จันทรัสม ์ตูจ้นิดาสทุธวิานชิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ฉัตรดนัย พาดี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ
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ชษิณุพงศ์ สาลยาโกวทิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธนกร คงบญุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นราธปิ โสทรเกรยีงไกร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปภังกร วงศส์วุรรณ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปัทมวัฒน์ พลทีอง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

เปรมมกิา เปรมรัตนชัย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

พัชรากร เงนิดี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

พมิพน์ารา เกษแกว้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

รัชชานนท์ ทนก า่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

รัฐนันท์ สขุเสน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ลลสิา ไทยประเสรฐิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

เศรษฐพงษ์ สมาฤกษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

สนุสิา แซห่ลี่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

อชริญา ธนภาสวัฒน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

กรรณกิา ดลิกธรรมวธุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

กรรณกิาร์ โขบ้รุี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

กรรณกิาร์ กาญจนเพ็ญ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

กษิดิเ์ดช บ ารงุสขุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

กญัญาณัฐ ตุง้ซี่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

กญัญาพัชร ธรรมารักษ์วัฒนะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

เขมกิา แกก่ลา้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

จริประภา เปรมศรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ชัชรนิทร์ โพธานะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ญาณศิา นามวาท วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ฐตินัินท์ อุม้ทอง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ณโรดม ปานสวัสดิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ณัฐณชิา สวนไผ่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ณัฐนนท์ วงศเ์กีย่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ณัฐนชิา กล า่แสง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ดนุสรณ์ อนุสาร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ตฤษนันท์ พงษ์พัฒน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ทรงสกลุ สบืสงิหค์าน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ธนกฤต ธรรมโคตร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ธนภมูิ มากศริิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ธมลวรรณ แสงจันทร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ธติพัิทธ์ อดุมวริยิะเสรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ธติสิรรค์ ทัศนาธร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

นพรัตน์ รักสนทิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี
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นัทธมน ค าป้อง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

นัยรัตน์ วจิติรพาหนการ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

เบญญาดา บบุผะศริิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ปฐมพร แสนกลา้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ปารติา สโมสร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ปิตพิงษ์ วงษ์จ าปา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ปิยาพัชร แจงบ ารงุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

พรภมิา ไชยะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

แพรขวัญ บัวจารย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ภัทรานษิฐ์ ทัศนบรรจง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ภัทราพร รัตนพงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ภมูปิภัทร ชนะถาวราลักษณ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

มนัสนันท์ ชวนะภธูร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

รณดิา หงษ์ลลีา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

รภัสศา ชอ่มะปราง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

รัฐนันท์ พุม่เกาะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

วรันธร ปัญญาธัญญะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

วรศิรา ยา่งเลง้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

วชิดุา สพุลชัยชาญ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

วรีวัฒนา ศรอีนิทรสทุธิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ศรสวรรค์ ศริคิ า วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ศริดา จันทรัตน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ศริลิักษณ์ ดาหาร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ศภุธวดี ไวยเวช วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

ศภุวชิญ์ พทัิกษานนทก์ลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

สรรคพ์ร ศรอีวยพรชัย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

สกุานดา เรอืงฤทธิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

โสภณัฐ มิง่ขวัญ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

อนันดา ค าภริานนท์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

อนุชา ขยนัการ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

อนุพันธ์ สนุทรโชติ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

อรรถพล ราชาธรรมกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

อาณัติ ภมูสิา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคมี

HTET HTET LWIN AUNG วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคม ี(หลักสตูรนานาชาต)ิ

Mya Yu Yu Wai วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคม ี(หลักสตูรนานาชาต)ิ

Paing Soe Khant วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคม ี(หลักสตูรนานาชาต)ิ

Pawarit Sakornsin วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคม ี(หลักสตูรนานาชาต)ิ

Phoo Pwint Pyone วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคม ี(หลักสตูรนานาชาต)ิ
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PHYO PYAE SONE วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคม ี(หลักสตูรนานาชาต)ิ

จาณา กาลง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคม ี(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ชวกร ลิม้ทองสทิธคิณุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเคม ี(หลักสตูรนานาชาต)ิ

กานตธ์ดิา ภวูนารถ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

ไกรศร ผาสขุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

จริวัฒน์ ดา่นคอนสกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

จรัิชฎา พมิพา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

จฑุาภัทร ตัง้พรสมาน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

เจษนัยษ์ วงศเ์ลศิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

ชษุณะ คงอนิทร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

ฌานวัฒน์ บญุน า วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

ณัฐกติติ์ ชาตะวทิยากลู วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

ณัฐวฒุิ สนิดี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

ธชภัค วงษาโรจน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

ธนวัฒน์ พรมชัย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

ธรีภัทร กวางทอง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

นภัสชล หงษ์ชัย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

นวพล มลูทองสงค์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

นันทธ์ร จีพ่มิาย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

ปณต ถานะตาล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

ปิยะ เจนุนวศักดิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

ปณุยภา ชา้งพงษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

พัชราพรรณ อิน่ค า วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

แพรวา บญุหนุน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

ภคพร พงษ์ประเสรฐิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

ภรูชิญา อารวีานชิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

รณฤทธิ์ วงศส์วา่ง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

รวสิรา ศลิานันท์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

เรวัต บตุรวชิา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

วรรณธัต เพชรรักษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

วรีภัทร ชนะภัย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

วฒุดิล ถนอมนา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

ศริพิงษ์ สมคัรัฐกจิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

ศภุกร กนัตะบตุร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

สณัหพ์ชิญ์ หมอยาสทิธิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

สณัหส์นิี วัดไพรณุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

สาธร ดวงจ าปา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

อดเิทพ เหมอืนแมน้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล
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อจัฉณี ทรัพยม์ลู วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

อทิธเิชษฐ์ กรยทุธพพัิฒน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล

Kaung Htet Ko วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Khin Thapyay Aung วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

LWIN PHYO AUNG วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Rohan Polonio วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

SAIPHONEMYAT NAING วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

กลุภัสสณ์ น ้าทพิยจ์รัสกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ชาญวทิย์ โฉ่ย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ณภัทร สวุรรณาภรณ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ทรงธรรม ถนอมพงษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

นภันต์ เครอืวงศว์านชิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

นาวี นิว้หมัน้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปรชิญ์ วงศพ์านชิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปวรศิ กอ้งจันทรส์วา่ง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปาณัท อทิธพิานชิพงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

พริยิะ ไชยมาตย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

พรีณัฐ ศรรีะววีงศา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ภริชิ โชตภัิทรวาณชิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

มลัลกิา ศรสีงคราม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ไมล ์โจเซฟ เลบนู่า วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

รุน่ฉนิ หลี่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ลนีวัตร อภริมยเ์ดช วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

วรวฒุิ สขุอนันต์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

วรัท บัญชาธรีเวทย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ศตายุ หลา้พศิาล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ศวิัช เพิม่พลู วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

สหชาติ ตัง้ทรงคณุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

สนิภมูิ โชคคณัุญญา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

สริศักดิ์ ทษิฐธิรรม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

สรุศักดิ์ จลุละนันทน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

แอนโทนี ่ ชัยปภพ เดเลกอร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Aung Ko Ko Min วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

CHO NANDI HLAING วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

Hein Kyaw Nyien วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

HNIN AU SHWE YEE วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

Jose Martin Marqueses วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

MIN HEIN KHANT วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ
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Nattaka Deesamer วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

Nicolle Valsorable วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

Phyu Sin Win Htet วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ROTHA SAO วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

กรกนก ข าด า วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

กรณ์รัฐ นาคประสาท วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

กฤตภาส พงษ์ประภาส วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

กฤตลักษม์ ปิยพรไพบลูย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

กษิดศิ เพชรดี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

กจิจาณัฏฐ์ กะจะวงษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

กลุญาภา สนสี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

เกยีรตภิมู ิ หลหีงษ์เศวต วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

เจตนพัิทธ์ คงสริริุง่เรอืง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ฐติวิัฒน์ จริะศริโิชติ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ณฏฐพร อนิทรภักดิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ณพร ศลิปรัสมี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ณัฏฐกติติ์ ศักดิเ์กือ้กลูวงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ณัฐธดิา จันทรัตน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ณซิากร รัตนสนุทร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ดรณ์ เตชะศรนิทร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

เตชติ รุง่วชริะกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ทักษพร ผาพันธุ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธนโชติ เลศิขจรสนิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธนาเทพ ภารดรีจุริา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นนทลี ภูพ่มิล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปกรณ์ เมฆโหรา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปรยีาดา วสิยัจร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปัณณวชิญ์ เอีย่มละออ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปัณยตา นานอก วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปญุญพัฒน์ รามางกรู วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปรุนิปรัชญ์ ศรดีวงมณีฉาย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

พงศพ์ล ตันตยินักลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

พชร โกฏสินิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

พรกมล วทิยามณีกร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

พสษิฐ์ พุม่พันธุ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

พันธนันท์ ฉัตรสกลุวงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

พชิชานันท์ สพุลาวฒุิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

พชิชาพร เชือ้สกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ
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แพรลดา อศัววรภมูิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ภธริา ออ่นศรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ภศนิ ฐานสวุัฒน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ภัทรพงศ์ สายววิัฒน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ภาสวร มงคลวัฒนากลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ภศูษิฎ์ วฒุวิระวงษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

รอยเดชา บรดิกส์ตอค วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

รัชชานนท์ ทองแกมแกว้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

รุง่อรณุ โคจมิา่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ฤทธกิร เกษมวงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ลลติสดุา แบตตี้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

วศนิ ธรีะจารวุัฒน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

วรัิลสริี พันเกตศุริ ิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

วรินิทร์ สงิหวสิยั วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

วรีดา บตุดอีาจ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ศรตุา วทิยกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

สกัสรณ์ สงิหเสนี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

สริวิรางค์ ณนคร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

อรรถโชติ เดน่สนิเกษม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

อรวรรยา จันทรเสนา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

อลสิ ขนาดนดิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

อาทติยา สงัวาลยช์ัย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมชวีการแพทย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

Eaint Kay Khaing Kyaw Eaint วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

EiMyat Nwe วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

Kaung Myat Htet วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

Nay Chi Shunn Lei วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

PISETH DY วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

Sai Marn Pha วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

Shine Min Kha วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

Thura Aung วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

กฤษฎภิาส คงสกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

กอ้งฟ้า แสงฉายศริศิักดิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

กนัต์ อศิรานุชพี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

คัดสรร เลาหพัฒนวงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

จริวัฒน์ ฉมิมณี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ชัยนันท์ สกลุเสาวภาคยก์ลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ชศิา คลา้ยสบุรรณ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ไซรลิ ทลูาดัท วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ
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ญาณนิ แซห่มา่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ณฐนน ปราโจโก วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ณภัทร อ าภา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ณัชพล สขุเทพ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ณัฐพัฒน์ เฉลมิลาภสมบัติ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ณัฐพัฒน์ วฒุอิตุดม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ดญิาณ พลูกิเกล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ตฤณ พงษ์พาลี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธนกฤต ดลธนากานต์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธนโชติ วรรธนะมณีกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธัญญ์ วานยิะพงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธัญพร ชมุเกษียร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธาดา เซีย่งฉนิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธวุานนท์ สทิธไิชย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

บวรทัต เชยีงทอง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปฐมพล ศริพิชิัยพรหม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปรัตถกร โพธวิรรณา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปรนิทร์ เวสสะโกศล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปัณชญา เวชชาภนัินท์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปัณณทัต ศรบีศุราคัม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปัณณวรรธ ยอขนัธ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปัณณวชิญ์ ตัง้รัตคณะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปาณสิรา ยิม้เจรญิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

พัทธดนย์ ศรแผลง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

พฒุพิงศ์ พลจันทร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ภัทรดนัย เขมานุกลู วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ภัทรพงศ์ ฐาปนพาหะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

รชตวรรณ สจุรติ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

วชิญะ รุง่ศริพิรผล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ศรัณย์ จารรัุงษีพัฒนกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ศักยป์ภพ โชตพิริยิากลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

สพล ชชูว่ย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

สรสชิ เลศิวรีะศริกิลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

สรติา มโนพัฒนะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

สรนิดา กนัภัย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

สาธกิติติ์ ทัพบ ารงุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

กมลทพิย์ อาชานนท์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

กมลวรรณ ศภุฤกษ์น าชัย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย
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กรรณกิาร์ แซล่ิม่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

กฤตนัย มงุคณุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

กษิตยเ์ดช พลจันทร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

กอบกาญจน์ ครฑุรัมย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

กานดา ขมุเพ็ชร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

กานตร์วี ชสูวา่ง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

เกวลนิ จริาโชตเิดชากรู วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

จรัสศรี เถือ่นพลาย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

จักรพรรดิ เรอืงบญุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

จริาพัชร ฝ้ันพรม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ชนกิานต์ แซต่ัง้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ชมพนุูท อรรคราช วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ญาณศิา สมิะทองธรรม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ณฐนนท์ สทิธิน์อ้ย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ณัฐนรี ตุม้วจิติร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ณัฐนชิา ปันบอ่ละ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ณัฐศักดิ์ คหูลา้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ณชิกานต์ ทพิยส์งิห์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ณสิกุานต์ ฉัตรชัยพัฒน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ทศวรรษ อดุมศักดิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ธนภรณ์ อดุม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ธษิณาพัชญ์ อมุา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

นริชา ศรจีมูลาย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ประภาพร ทองขนั วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ปราบดา ศรพีชิัย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ปรพัิฒน์ ลอืนาม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ปวติร คณุะไชยโชติ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ปาณสิรา จันทพิย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

พงศก์ฤต เรอืงธรรมพศิาล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

พศนิ สาโรจนว์นิจิกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

พัฒน์ เวยีงแกว้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

พัทธธ์รีา พลูมา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

พชิญาภา ทรงภัยเดช วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

เพชรภมูิ ตูด้ า วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ภานุพงษ์ คมุาประโคน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

มารษิา ออ่นเอีย่ม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

มาลณีิ ค าบดุดา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

มทุติา พลเขตต์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย
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เมธาสทิธิ์ อมรวฒุพิงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ยทุธนาวี ซงิค์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

วณชิยา วรพรชัยยนต์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

วศิรตุ สริโิสภาพร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

วรีภัทร พพิธิกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ศริวทิย์ คลา้ยจนิดา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ศรินิยา อยูด่ว้ง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

ศภุกร แสวงทรัพย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

สรุพศ หลายเตือ่ย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

สรุยทุธ เจอืจาน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

อลนินันท วรรธนะเศรษฐ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

อสิฟารฮ์าล ลัดเลยี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

กตินัินท์ สรอ้ยจติร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมพลังงาน (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ชัชชาย สงัขอ์าษา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมพลังงาน (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธนากานต์ หลัดกอง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมพลังงาน (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธนนิทร์ โปรง่เมอืงไพร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมพลังงาน (หลักสตูรนานาชาต)ิ

นธิกิร พงษ์สวุรรณ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมพลังงาน (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปภนิวทิย์ แหลมเทยีน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมพลังงาน (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปรมภณ ฉาบไธสง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมพลังงาน (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปรมนิทร์ สมบัตบิญุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมพลังงาน (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ภัทรกฤต เกดิโกศล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมพลังงาน (หลักสตูรนานาชาต)ิ

รัชชานนท์ ผัสดี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมพลังงาน (หลักสตูรนานาชาต)ิ

วรปรัชญ์ จันธ ารงค์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมพลังงาน (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ศักรนิทร์ นลิบรรพต วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมพลังงาน (หลักสตูรนานาชาต)ิ

สวุจัิกขณ์ อรณุเลศิศริิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมพลังงาน (หลักสตูรนานาชาต)ิ

กรณติฐ์ แสงสวา่ง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

กฤตธรรศ ปาจันทร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

กฤตธิี นอ้ยน ้าค า วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

กฤษฏิ์ อทุธยิา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

กฤษณะ สวุรรณไตรย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

กวนิเพชร ชวูารี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

กญัจน์ ข าเจรญิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

กนัตภณ นาคสทุธิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

กา้วกลา้ พงษหา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

กติตภัส พลูเจรญิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

กติตธิัช สรัุตนชัยบญุเลศิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

คณุตพงศ์ แสงรัตน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

คณุานนต์ กลิน่ศรสีขุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า
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ชนัต สงัขพันธ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ชนันธร โนประโคน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ชโยธร เพยีรเก็บ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ชัยธวัช แกว้กองทรัพย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ไชยวัฒน์ พุม่มา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ฐติรัิตน์ ธรรมารักษ์วัฒนะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ณปภัช องิโชตศิักดิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ณัฐชนน จอมงเูหลอืม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ณัฐณชิา จนิดาศรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ณัฐนันท์ บญุเรอืง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ณัฐพงษ์ กงัวานวงษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ณัฐพัชร์ ลอืบัณฑติกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ณัฐภัทร แกว้คณุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ณัฐสรณ์ สมรปู วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ทฆิัมพร ศรจัีกรวาลวฒุิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ทพิยอ์ าภา รามญั วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ธนกร พวงดี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ธนบดี สรุยิะฉาย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ธนาธปิ มั่นคงดี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ธัชชัย สทีา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ธธีัช อทุธา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ธรีนพ พลูพร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ธรีศักดิ์ จันทโรวาส วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

นพกฤษฏิ์ มณีอสิรยิาพร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

นัทธพงศ์ หาชัย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

นันทวัฒน์ วรชนิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

นาฎนารี เกดิประเสรฐิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

น ้าทพิยธ์ดิา สระสทิธิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

นยิดา เจรญิผล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

บญุรดา ททิอง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

เบญจวรรณ ลา่แยง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ปณติา เผือ่แผ่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ปภนิวทิย์ ดอนหลา้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ปวรศิ แทบมาลัย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ปัณณทัต พลิาภรณ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

เป็นหนึง่ เป่ียมไทย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

เผา่พัฒน์ แถวโนนงิว้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

พงศพ์พัิฒน์ สมพงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า
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พรเทพ นี้ละไทย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

พรพพัิฒน์ บัวเผือ่น วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

พรภวษิฐ์ ชณิวงค์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

พสธร ศรพีริอด วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

พาทศิ เตชะทวกีลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

พายพัุด นาคข า วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

พชิติชัย เจอืจันทร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

พมิพกานต์ เตยีะเพชร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

พรีพล นธิเิมธสานนท์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

พรีภัทร ทันสมยั วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ภัคพล ผดงุแดน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ภรูวี วศิวเวช วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ภรูณัิฐ บญุมสีขุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

มณชัย วงศส์วาท วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

มารฟู ประพฤตชิอบ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

โยษิตา เกษม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ระพภัีทธ์ เพง่พศิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

รัฐชา วงศศ์รรีุง่วัฒนา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

รุง่อรณุ ฟองเกดิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

เรวัต ิ โตพพัิฒนมงคล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ลดาวรรณ ชาตนัินท์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ลภัสรดา สขุะการผดงุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ลัญฉกร จักทอน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

วงศร์พี ใจยาธิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

วัฒธรนิทร์ ปณุณะการี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

วชิาดา บัววัน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

วทิวัสรังสี ปันตะ๊รังษี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

วฒุภัิทร บบุผา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ศรใจ จาตรุนต์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ศริชัช ไขแ่กว้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ศริสทิธิ์ กฤชกาญจนพันธ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ศริกิญัญา พลายระหาญ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ศริณิา แฝงกาย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ศริเิสฐยีร สมคัรัฐกจิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ศภุกติติ์ มั่งคั่ง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

ศภุสิรา ฤทธิเ์ดช วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

สรยทุธ์ บญุมวีเิศษ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

สรยทุธ โสภาแปง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า
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สทิธพิร อรัญวงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

สพุชิชา เยา่ยวน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

สภุรรณธพิงษ์ แจม่ศรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

อธคิม ลขิติธรรมกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

อนันตย์ศ รัตนแสง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

อนุชธดิา สทิธิส์งูเนนิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

อนุวัฒน์ ป่ินแกว้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

อมลวรรณ วันเพ็ญ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

อคัรวนิท์ โคตรบรรเทา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

อนิทวฒุิ วอ่งจติตว์ฒุไิกร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

อมิรอน แวหะมะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

AUNG THU HTET วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลัง (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Htet Shwe Sin Win วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลัง (หลักสตูรนานาชาต)ิ

MO MO AUNG วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลัง (หลักสตูรนานาชาต)ิ

YE THIHA วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลัง (หลักสตูรนานาชาต)ิ

กงัสดาล ชนะนธิธิรรม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลัง (หลักสตูรนานาชาต)ิ

คณุากร ญาณจรญู วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลัง (หลักสตูรนานาชาต)ิ

จริพงศ์ จติตพงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลัง (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ชนกนัต์ เจรญิพร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลัง (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ชนุตร์ วงคต์ระกลู วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลัง (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ชามลิ เหมมนัต์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลัง (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธนกร ถริะผลกิะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลัง (หลักสตูรนานาชาต)ิ

บัณทติา ศันสนศลิปการ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลัง (หลักสตูรนานาชาต)ิ

บญุณสิา สทุธธิรรม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลัง (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปรุศิ ฉลองวรชัย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลัง (หลักสตูรนานาชาต)ิ

เพยีงฤทัย บญุฟัก วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลัง (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ภสุภรูติา รัตนร์ววีงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลัง (หลักสตูรนานาชาต)ิ

เมธัส โสรัสสะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลัง (หลักสตูรนานาชาต)ิ

รชต กจิด ารงชัย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลัง (หลักสตูรนานาชาต)ิ

สภุกร รัตนประภาพร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก าลัง (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Chit Ko Ko Myint วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

Hla Theingi Moe วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

KHAING HNIN WAI วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

KYAW ZIN THANT KYAW วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

Pyae Oo Ko Ko วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กววีศิว์ เลา้วรีกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กติรัิตน์ สงัขท์อง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ทัตพงษ์ บ ารงุชัย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ
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ธนวัฒน์ โรจนประดษิฐ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ธัชชัย จรยิะองัสนากลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ธัญจริา ลี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ธติพัินธ์ สนิชัยโรจนก์ลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

นวนิวชิญ์ ววิัฒนว์ชิา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

นติพัิฒน์ ธรรมวสิทุธิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พนัชษ์กรณ์ ฤกษ์ศริอิารี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พรีณัฐ ศรอีงักรู วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ภาสกร เปาะทอง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

เมธา ศริวิกิรม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

วรรธนะ จนิาพันธ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ศภุชริญา กงัวาลรัตน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ไหมแพรวา สธุรัิงกรู วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

อชริะ แซห่มา่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมไฟฟ้า แขนงแมคคาทรอนกิส ์(หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กฤตพัฒน์ พลรัตน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

กษิดเ์ดช วัฒนพรไพโรจน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

กาญจนา ปินะถา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

กรีติ เหลา่เงนิทอง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

คมสนั ป้อมทะเล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

จริภญิญา สวุรรณกฎู วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

จรัิชญา จลุวรรณ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

จมุพล จติภักดี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ชนาภัทร บังเมฆ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ชวนิธร เจรญิจรรยากลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ชัชเหม รังสติานนท์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ชาลสิา ฉมิพาลี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ชืน่นภา วงษ์ปรชีา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ไชยานันต์ วันทยิา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ฐานดิา ยอดอนิทร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ณธฤษภ์ แกน่ค า วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ณัฐธชิา ตาแสงทอง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ณัฐพร ทพินงค์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ณัฐพล แสงงาม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ณัฐเศรษฐ์ วชิาเกวยีน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ดนุนันท์ มาลยีนั วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ถริภัทร นา้นาคนิทร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ธนกร เสนยีอ์มรเกยีรติ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ธนกฤต พุม่เลง่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน
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ธนกฤต สกีองเสน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ธนวนิท์ ราศรจัีนทร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ธนากร สมจติร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ธัญชนก ใจน่าน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ธติ ิ วัลลภิากร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ธรีภัทร ทองสภุานนท์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

นชิณีย์ เรอืงชาญ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

บอลล์ โคตพันธ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ปฏภิาณ เพง่พนิจิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ประภกูฤต โกศล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ประสทิธภิาพ วงคย์อด วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ปรัตถกร สอนบญุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ปลนิทรณ์ สญัญา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ปัณณธร พพัิฒนอ์ปุถัมภ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ปารดุา สพัีนธ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ปิยพนธ์ ธนะวาสน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

พรตวรรณ โนรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

พรอดุม ทมิรอด วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

พฤกษ์ สนิพบิลูย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

พลวัต เชือ้บญุมา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

พลวชิญ์ วรรณปะเก วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

พศวรี์ ตัง้อดุมกาญจน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

พชิญา อากาศวภิาต วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

พสิทุธนิี ศริพิลู วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

พฒุพิงศ์ บตุรทา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ภัทรนันท์ แบลมพีด้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ภานุพันธ์ วัฒนชพี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ภมูริพี บญุเจอื วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

มนัสนันท์ หงษ์ทอง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

มานะชัย วังแกว้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

เมกพัฒน์ เยีย่มประเสรฐิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

รัชนกีร ดวงสวุรรณ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

วลนิดา ข าแกว้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ศดานันท์ ศริศิลิป์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ศภุวฒุิ ไตรวฒุลิาภ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

ศภุาพชิญ์ วงศศ์ภุเลศิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

สทุธโิชติ อิม่สวาสดิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

อนันดา พานชิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน
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อภวิชิญ์ เอยีดยาว วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

อดุมพร ชอ้นทอง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

คณัุชญ์ ศขุมณี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

จงภัค หาญกลับ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

จรีนันท์ ศลิสนดิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

เจตนภัทร จนุรัชฎ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ชนาธปิ พทิยาคมกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ชยากร มงคล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ชัญญานุช สมพงษ์รัตน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ณณณณณ งามปัญญา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ณรัฐนนท์ เจรญิสหายานนท์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ณัฏฐกรณ์ คณูขนุทด วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ณัฐพงศ์ ถาวร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ณชิกานต์ ไชยวมิลสริิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ไตรเทพ ศรฟัีกแตง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ธนบดี ศริจิานุสรณ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ธนภรณ์ คงธนะวานชิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ธนาดล กลุอารยีรั์ตน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ธัญพัฒน์ สดสรอ้ย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ธัญลักษณ์ อ านวย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ธันยพรรษ กนัหาจร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ธรีธ์วัช รูบ้ญุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ธรีศิรา ผูว้ศิัลย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

นฤภร มศีลิป์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

นธิพิงศ์ แนววลิัย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ปาณัสม์ ปรานสขุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ปิยพัทธ์ กองทรัพย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ปณุณวชิ สนุารัตน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

พชรพล ฝ้ันนา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

พนดิา แกว้นลิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

พลธการณ์ เชือ้กลางใหญ่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

พสิษิฐ์ อตุลิา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

พรีะพงษ์ ทองอรา่ม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

เฟาวาส พันธฉ์ลาด วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ภัทรพล ภัทรกลุทวี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ภวูเดช ไกยเดช วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

มณีวรรณ เขยีนนา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

โยษิตา นนทะโย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา
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รังสมิา เกษเมอืง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

รัชดาวรรณ คลา้ยแพร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

รนิลดา ผดาเวช วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

วรดร พุม่โพธิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

วรพล ซยุชะโก วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

วรรณษา สายวรณ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

วรัญธดิา นงพรมมา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

วัจนา สมนิทอง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

วชิชากร มาฟู วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

วชิานนท์ ครองกจิศริิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

วสิยัทัศน์ ลามาตย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ศตนัน สงัฆส์ขุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ศจุภีรณ์ จอ่งเฮา้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ศภุกติต์ ปัญญา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

ศภุเสกข์ ลา่ฟองค า วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

สทิธา สขุภวูงค์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

สรินิทพิย์ พาบุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

สริธีร กรงุพทัิกษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

สจุติรา เชดินอก วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

สพุศลิ กญูถาวร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

สโุรจน์ สพุานชิย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

อรรัมภา ปทมุมาศ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

อาทติยา นารี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

อานันตยา กระจา่งลขิติ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา

AUNG MYATTHU วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

AUNGKAUNG KHANT วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

EAINT HTET HTET KYAW วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Ei Than Thar Kyaw วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Hein Htet Zaw วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

HLA YAMIN OO วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Hnin Nu Nu Kyaw วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Hnin Wati Aung วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Kaung Tun Kywe วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Khant Swe Htet วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Khin Jue Jue Khant วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Khine Wai Lwin วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Khorn Woit Moe วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Kyaw Zaya วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ
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May Myo Mon วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Moh Moh Aye Maung วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Myat Mon Khine วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Oke Kar Myint Htun วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

PHU PYAE SONE MON วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Shinn Thant Maung วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

THANT CIN วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Thet Htwe Aung วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

WAI YAN OO วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Yan Naing Thant วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

Ye Khant Kyaw วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

จารกุติติ์ ดวนใหญ่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ชนาธปิ จันทวงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ชวณัฐ วธินัินทกติต์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ดนีา พุม่เพ็ชร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ไทคิ นากามชิ ิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

นรบดี หมอเมอืง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

พงศส์ฤษฎิ์ คนซือ่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ภควัฒน์ วรรณศริกิลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

อธันน สขุสวี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

เอกภวษิย์ ธปูหอม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมโยธา (หลักสตูรนานาชาต)ิ

กฤศภัท ศรลีาแสง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

กติตกิา การณุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

ชลสทิธิ์ สขุมุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

ชัชชญา สทิธรัิตน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

ณัฐพัชร์ เจยีรยทุธศักดิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

ณัฐรัตน์ เรอืงปิยะเสรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

ธันยมยั จติตณ์รงค์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

ธรีธ์วัช ฝ่ายค ามี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

ธรีเมธ พนิทไุพศษิฎว์งศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

นนทวัฒน์ แซต่ัน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

นพรจุ จติถวลิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

นวพรรษ พงษ์โชติ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

เนตพิงษ์ นันทโิชค วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

บญุนสิา ส าลี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

ปรฉัิตร เทีย่งสมบญุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

ปิยมน เอีย้พนิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

พงศพ์ล ปพุเพตะนันท์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

Page 56 of 80



ชือ่- นามสกลุ คณะ/วทิยาลยั สาขาวชิา/หลกัสตูร

พรเกยีรติ รอบคอบ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

พรีณัฐ จงรักดี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

พรีพล แวงอบุล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

ภวดล เนื้อสะอาด วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

เมธวีัตร มณฑาทพิย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

ลาภวัต อนิตะ๊แสน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

วณชิญา เรอืงรักเรยีน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

วนัสชาพร พลพัฒน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

วนชิชญา กวนิกฤตตระการ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

วรรษชล สงิหบ์ตุร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

วรศิวธุ จันทรเ์ชือ้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

วสธุร ทาสี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

วรีะภัทร แสงอรณุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

ศลิปชัย หอมหวล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

สพุชิชา ยนืนาน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

อทิธกิร แป้นบางนา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศ

กฤตเมธ เพ็ชรรักษา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

กฤษณกร พันธเ์สงีย่ม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

กลัยกร เกาะแกง้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

จตภัุทร ขจรชัยกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

จรัิชยา ตัง้นามประเสรฐิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

จรีาววิัฒน์ วหิะตานนท์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ณหทัย พนาวงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ณัฐธชิาภรณ์ เพยีกขนุทด วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ณัฐวดี ปานนุย้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

เตชนิท์ รัฐวงษา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ธนวัฒน์ ใจยง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ธติ ิ เจรญิยิง่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ปิยะ ยิม้ประดษิฐ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

พรีวชิ เฉลมิเกยีรติ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

เพ็ญพชิญช์า โภคะสมบรูณ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ภมูิ ตลับนาค วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ยถูกิา มงคลเกตุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ววิรรธน์ สวุรรณสทิธิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

วรีะชัย ศรพรหม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ศริเิดช พยาสม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

ศภุวชิ รัฐธรรม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

สรธร โพธิร์ะหง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)
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สทุธา กญุชว์รรณ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

อทิธพัิทธ์ กติตศิรไีสว วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม (สองปรญิญา)

Aung Khant Ko วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

AyeChan Aung วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

Justin Clyde Villa วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

Khin Chan Myae Tun วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

Myat Noe Oo วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

SHRIJAN SAINJU วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กฤตนิ ชว่ยพเิคราะห์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กฤษฎิ์ สจุรติกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กฤษฏ์ อทิธสิมบรูณ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กฤษฏิ์ สวุรรณโยธนิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กนัตพัฒน์ ธรรมสจุติร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

คณาธปิ เดชตระกลู วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

คมสนัฐิ บญุยะประสพ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

จันทรจ์รัส ตัง้เจรญิศริิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

จติรภาณุ อรโุณทัย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

จริภัทร ภคอคัรเลศิกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

จรัิฏฐ์ หลนิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ชษิณุพงศ์ วชริรัตนวงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ณพล โทณวรรณากร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ณัฐกติติ์ ศวิะพรพันธ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ณัฐดนย์ พราหมณ์พฒุคิณุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ณัฐวัชต์ ไตรอคัรสทิธิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ธนภัทร บญุสาร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ธนวัฒน์ จกุมงคล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ธนัชพร ไชยชมุศักดิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ธวัฒนช์ัย คณุชัยประเสรฐิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

นนทป์วธิ ขจรณรงคว์ณชิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

นภัสธนันท์ เชือ้ปัญญาฐติิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ปรมะ ศัสตรุะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ปรัชญา ประภาพันธ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ปรติต์ ปัญญาเวชมานติ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ปัญญา กมลพรพันธ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ปารย์ ชมิสกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ปณุณกรชิ การพานชิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ปณุณวัจน์ บญุจง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ปณุณวรี์ บญุจง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ
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พชร กมิภา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พรหมมนิทร์ กลั่นสวุรรณ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พันธพัฒน์ อทิธรัิตนะโกมล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พชิญะ มุง่เอือ้มกลาง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พรีวัส รัตนนรเศรษฐ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พรีวัส ศริเินตรเมธกีลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พฒุิ พทุธสถติย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พทุธพิงษ์ กมลรัตนมงคล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ภคนันท์ อยูเ่ย็น วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ภตูภิมู ิ ทองอนิทร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ภมูพัิฒน์ จริพรชัยสกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ภรูนิท์ บณุยาภรณ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ภรูี พจนอ์นันต์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ภวูดล สมบรูณ์แสงอรณุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

มริา เต็มสนุทร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ยศกร ไหลเจรญิวงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ลัดดาพร ถนอมแกว้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ลลินิธ์ เอีย่มพกิลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

วชรธร วงศใ์หญ่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

วชริวทิย์ พลสงูเนนิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

วชริาวฒุิ สทุธติานนท์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

วรณัฐ อตัถจรรยากลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

วัดนสวัสดิ์ สวสัดวิตัน์ ณ อยธุยา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

วชิญาดา ธรรมวงศช์ัย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ศภุณัฐ ศภุซือ่สงวน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

สรวัชร์ ศรสีพุรรณถาวร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

สริวชิญ์ กติตธิเนศวร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

อนันตชาติ แป้นสด วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

อมฤตา สนุทรศารทลู วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

อสิรยี์ เหมหงษา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

เอือ้องักรู ศรวีริยิเลศิกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละปัญญาประดษิฐ์ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

กติตนินท์ ทรัพยส์อน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

กติตมิา ชัยมาตร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

ไชยสรรพ์ รนิทะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

ฑมีาพร สายแกว้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

ณัฏฐากานต์ วงเวยีน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

ณัฐกานต์ เนตรนติสิกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

ณัฐณชิา สงิพันนา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร
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ณัฐพงศ์ มาศขาว วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

ทักษพร คุม้ไพร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

ทฆิัมพร แพทยน์าดี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

นลนิทพิย์ เปลง่เมอืงปัก วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

พชรกาญจน์ ใบงาม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

พมิพช์นก ตัง้รัฐเศรษฐ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

มณีเนตร อรณุรักษา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

มนัสมล บญุเพ็ง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

รมณ แจม่แจง้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

รัชมนั กลิน่ขจร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

วศิวา สมณะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

ศภุมาศ ชา่งสาร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

อชริญา ปรชีาเสถยีร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

อจัฉรา ธนะกจิศริิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอาหาร

กชอลงกรณ์ เอมเอก วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

กฤตยชญ์ ทมิรอด วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

กฤตนิ วงษ์สะอาด วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

กษิดิเ์ดช โรจนจยาวรรณ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

กอ้งภพ ศภุกจิอ านวย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

กญัญาณัฐ คลอ่งดี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

กติติ แสวงทอง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

กติตนัินท์ วัฒนะจติพงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

กติตพิงษ์ ทองแดง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

กติตพิงษ์ สงัวาลย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ขรรคเ์พ็ชร เพ็ชรเรอืนทอง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

คณุานนต์ วันเย็น วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

จดิาภา ลทีหาร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

จดิาภา งนูิม่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

จรัิฏฐ์ บญุชัยสทิธิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

จรีนันท์ เป้ามรกต วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

จรีะศักดิ์ สบืวเิศษ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

เจตน์ พทัิกษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

เจนจริาพร ร าพงึกจิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ชยตุม์ สภุาพ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ชาครยิา แจง้เวช วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ชนิดนัย รักนยิม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ชตุมิา เมอืงพงษา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ญาณเดช ชา้งเปีย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์
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ณฐกร พานชิกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ณัฐกร พริฬุหก์ารกจิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ณัฐกติติ์ จงจารกุวนิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ณัฐพจัิกษณ์ เหลาพรม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ณัฐวัตร สขุเจรญิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ณัฐวฒุิ คงธนบวรกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ณัฐวฒุิ กระจา่งวงค์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ดลุยตุม์ กาญจนพชิติ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ตะวัน ปราบเภท วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

โตยธร แสงกลา้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ธนกฤต จริอนันตกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ธนโชติ ฉัตรอนิทร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ธนพร เป็กกนัใจ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

บัณฑติา กติตลิะโช วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

เบญจพล เนยีมค า วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ปฏภิาณ สขุชานุลักษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ปรมตัถ์ ทองดา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

พลกฤต จนิดากลู วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

พสษิฐ์ ข าสงา่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

พัชรดนัย นอ้ยสวุรรณ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

พัชรา สายรุง้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ภรภัทร ทัพพพ์นติ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ภวศิ พรมแกว้งาม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ภานุวัฒน์ ภูอ่รา่ม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ภชูสิส์ เชือ้แสง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

มนตรล์ดา กาฬสนิธุ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

รวศิ เผา่ทองศขุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

รัฐภมู ิ ชา่งเรอื วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

รัตนากร ด ามาก วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

วรศิรา บญุสวน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ศรดุา รัตนกจิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ศริรัิตน์ ทองสนัติ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

ศภุกร เพ็งหมืน่ราช วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

สบืสกลุ สวุรรณสนัตสิขุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

สธุกีานต์ จรงุธรรมโชติ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

สภัุททยิา นาสารี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

อดศิร สมมาตร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

อทติยา สรุศักดิศ์รสีกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์
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อภรัิกษ์ พลัดเจรญิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

อรปรยีา พรดอนกอ่ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

อาฟีรม์นี อสุมนั วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

อาภัสรา ด าหรดิี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

อทิธพิลธนนิ กลอ่งแกว้ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

กชพรรณ อมัพรายน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

กรกมล บบุผามาลา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

กญัญณัฐ แสงอรณุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

กมึเหยีก เจยี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

เกือ้สกลุ ยศอาจ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ขวัญรพี โพธิส์าราช วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

จดิาภา จันทะรัง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ชนกิา วะเกดิเป้ง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ชยานนท์ อนิทรถ์า วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ชลณชิา พมิพะสาลี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ชลธาร ปานพายพั วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ชัยมงคล วณชิวัฒนานันท์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

โชตพิงษ์ นาคนรัินดร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ฌาณศิา สนเล็ก วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ญาณภา ยาพรม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ญาดา ดาวศรคีณูเมอืง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ฐติารยี์ วงศน์วชาต วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ณัฐณชิา ประกอบส าเนยีง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ทอฝัน จงึวัฒนกจิ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

แทนคณุ เจยีนจอหอ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ธนภร สนัตนัินตรักษ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ธันยชนก แชม่เอีย่ม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ธดิาวรรณ ราชาธร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

นนทพล พวงสอาด วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

นันทน์ภัทร บรรณวงษา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

นันทกิานต์ ลอยลม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

นันทชิา เมฆอรณุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ปรารถนา ศรหีาบญุนาค วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ปัณณธร บณุยะศรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ปัทมพร พันธบ์ตุร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ปาลติา พนิจินาม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

พรโพยม ศริวิรรณ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

พสษิฐ์ เชือ้ชัยนาท วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ
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พัฒนน์รี แดงงาม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

พัทธนันท์ กลิน่เพชรรัตน์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

พาขวัญ โกษฐเพชร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

พมิลพรรณ อนิบญุยา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

เพ็ญพชิชา หรัิญรัตนพงศ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ภควัต วศิาลโภคะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ภวศิา เสรวีัตตนะ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ภัทรพร พระจันทร์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ภัทราวดี วงษ์ภเูย็น วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

มลฤดี รอดเทศ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

รนัญดา นาใจดี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

รุง้ตาณ มฮู าหมดั วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

ลภัสรดา นอ้ยมงคล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

วรรักษ์ บัวลอย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

วรวรี์ ทปูขนุทด วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

สรัลพร เฟ่ืองเพยีร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

สลติา ตัง้สนุทรชัย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

สกุญัญา จติรโคตร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

สชุัญญา ค าสขุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

สชุานันท์ ทองเป้อ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

สชุานาถ สลีาดหา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

สทุธชิา เขตเขือ่น วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

สธุดิา แกว้แพทย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

สพุรรษา ส าเร็จ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

อณศิรา โกยชัย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

อาทติญา หงษ์ทอง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการ

AUNG MYAT MOE วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

Nan Wai Hnin Phyu วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

กฤษฏฐ์าณัช ควูจิติรสวุรรณ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

กษิดศิ บ ารงุไทย วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

กติติ กาญจนพฤทธิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ฐติา เมธาวัสรภาคย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ณัฐพล รจุเิมธาภาส วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ตณิณ์ พมิพท์อง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ถริคณุ ตันทอง วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธนธรณ์ ประภามงคล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธนัท เลศิชมูงคล วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

พงศภ์วชิย์ นลิโกสติย์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ
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พมีณพัฒน์ แกว้สมิมา วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

พรีดา แสงอารยะกลุ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

พฒุพิงศ์ ณ นคร วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

เพชร ขจรจบ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ภัทรพล ศรคี าขวัญ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ภผูา แสงงาม วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

วฒุภัิทร มโนทรัพยศ์ักดิ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

สริวิดี ลาวัน วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

อคัรัช ชืน่จติ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

อคัรนิทร์ เอกเผา่พันธุ์ วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

อาทติยา ฉลศูรี วศิวกรรมศาสตร์ วศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

กสณิา อาจหาญ วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

คณุานนต์ เจรญิสภุกร วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

จนิดารัตน์ ศริไิพบลูย์ วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

จริภัทร ภักดิก์วนิ วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

ชนกนาถ ภมูยิ ิง่ วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

ชัยธวัช ไชยโภค วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

ชดิชน เลศิไชยเกษม วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

ณภัทร์ อาจฤทธิ์ วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

ณัฏฐกติติ์ ศรสีขุใส วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

ณัฏฐค์เณศ ทปีกาปรวัฒน์ วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

ณัฐรดา จันทรเกตุ วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

ธฤต นาวารัตน์ วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

ธติวิัฒน์ ยงสริธินวัชร์ วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

เปรมวดี โสมศภุผล วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

พชร ปกติตาวัฒนศริิ วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

พรไพลนิ สทิธพิรม วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

พลอยชนก ศรชีโยดษินนทน์ วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

พัทธดนย์ พวงศรี วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

พชิา ศรินิรัินดร์ วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

พนิติ ชพัูนธ์ วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

รณกร แสนสขุ วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

วรพชิชา เหง่หอม วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

ศรัณยภั์ทร อารยิวัฒน์ วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

สหภมูิ วลเีจรญิผล วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

สริวชิญ์ ดสีวัสดิ์ วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

อรสิยา นุชเจรญิ วศิวกรรมสงัคตี วศิวกรรมดนตรแีละสือ่ประสม

กนกธร เป่ียมอรณุ ศลิปศาสตร์ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร
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กนกวรรณ สายทอง ศลิปศาสตร์ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

กวสิรา โกบประยรู ศลิปศาสตร์ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

จติรลดา วงศอ์ารี ศลิปศาสตร์ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

ณัฐณชิา สะและมดั ศลิปศาสตร์ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

ดารกิา ออ่นฉะเวยีง ศลิปศาสตร์ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

ธัญกร ดอนสนธิ์ ศลิปศาสตร์ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

บญุยนุชฐ์ กลิน่หอม ศลิปศาสตร์ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

พรีดา วันเพ็ง ศลิปศาสตร์ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

ภคพล กลุทรงคณุากร ศลิปศาสตร์ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

ภาณภัิค ลิม้ชัยเจรญิ ศลิปศาสตร์ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

รัชดา พนิจิรัมย์ ศลิปศาสตร์ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

ศภุณัฐ หงษ์สวัสดิ์ ศลิปศาสตร์ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

กานตส์นิี ทองเตมิ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

จดิาภา ชมุด า ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

จรัิชญา วจิารย์ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

ณฐกรพงศ์ บญุอุน่ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

ณัฐนรี วงศพ์ลูทรัพย์ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

ณชิชา นวลจันทร์ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

ณชิากร ธริางกรูรัตต์ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

เตมิทรัพย์ เกษมณี ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

นวพร วงศน์เรศ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

นันทวดี ลลีานนท์ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

เบญจวรรณ โกสละกจิ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

เบญญาภา วรปัญญานันท์ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

ปรยิากร เกลีย้งแป้น ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

พงศธร เฉนิ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

พรชนก สทุธเิวชดษิฐ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

พลอยชมพู แกว้สมนกึ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

ภัคจริา ขอสนิกลาง ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

ภาพมิล ประชมุวงษ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

ภาวัต เลาหจตพุร ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

มณัฑนา จอจนี ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

เยาวรยี์ ทองอหุยดั ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

สโรชา แกว้ปัน ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

สรินิยา ครองบญุชู ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

สจุติรา ยางนอ้ย ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

สนุงคน์าถ ระยบัพันธุ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

อภสิรา จนิตนสนธิ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม
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อรวี แดนเชวงพงค์ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

ฮาน่า ดารว์ชิ รังคส์ขุ ศลิปศาสตร์ ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรม

กฤตณิปัญญ์ ด ามี ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ นธรุกจิ

กดิาการ แจม่ศลิป์ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ นธรุกจิ

จรัินธนนิ โชตธินอธวิัฒน์ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ นธรุกจิ

ชวัลลักษณ์ แพง่มะณี ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ นธรุกจิ

ชวัลวทิย์ ชว่ยเพ็ง ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ นธรุกจิ

ชัยมงคล บตุรเสน่ห์ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ นธรุกจิ

ฐปนกลุ แสนราษฎร์ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ นธรุกจิ

ทักษพร วรีะชน ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ นธรุกจิ

ธนกฤต อนิทรเทพ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ นธรุกจิ

ปรณิดา นกเล็ก ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ นธรุกจิ

เป่ียมปีติ ศวิวิงษ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ นธรุกจิ

พรรณพนัช มรัีตน์ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ นธรุกจิ

พมิพว์ลัญช์ กลุวงศ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ นธรุกจิ

ภัทรนิ พงศส์มัฤทธิผ์ล ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ นธรุกจิ

ภตูะวัน พรหมลักษณ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ นธรุกจิ

วรฤทธิ์ อนิทมาตยากลุ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ นธรุกจิ

วสธุนกร ดลิกพัฒนส์กลุ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ นธรุกจิ

วัชรพีร นันทมงคล ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ นธรุกจิ

วญิาดา บญุแยม้ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ นธรุกจิ

สรณ์ บัวเกตุ ศลิปศาสตร์ ภาษาญีปุ่่ นธรุกจิ

กวนิธดิา ชรูอด ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

กญัญาวรี์ ขตัตยิะวงศ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

กลุลดา คงฉันทม์ติรกลุ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ขวัญขา้ว เหมะ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ครศิฐา มาตวงศ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

จันทรัศม์ แจม่กระจา่ง ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

จดิาภา พลูศริิ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ชนกวนันท์ ปั้นเฉย ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ชดิชนก ธรีะพทิยาตระกลู ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ชษิณุชา วงศพ์พัิฒนท์วปี ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ณภัทร เหลอืงแสนสะอาด ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ณัฏฐช์ญา บญุคง ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ณัฐนันท์ ชสูวุรรณอมัพร ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ดลยา ลิม้รัตนพันธ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

เดชาวัต ดคี า ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ธนวรรณ เรอืงฤทธิ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ
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ธนาวรรณ สมาน ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ธัชชลัยยธ์ัชธร โตสขุศรี ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

นงณพรรษ นุ่นชว่ย ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

นะโม เพยีรศรวีัชรา ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

นสิรนี ยนืยงค์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ปัณชญา รักชอบ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ปานตะวัน แสนบรรดษิฐ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ปิยพัทธ์ สคุนธท์พิย์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

พงศศ์ลุี ประสงค์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

พมิพช์นก พรประสทิธิ์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ภวูฤทธิ์ สาผม ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

รชา ดลิกคณุานันท์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

รพภีรณ์ แสงประทมุ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

รวนิทน์ภิา เทีย่งแท ้ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

รัญชภัทร บษุปวรรธนะ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

วชริญาณ์ ชาแสน ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

วรรณษา พงษ์พระเกตุ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

วรษิา สบุงกฎ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ศวิกร เทพกลู ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

สวสิ ครองยตุ ิ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

สปิปวชิญ์ สขุบญุรัตน์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

สบืสกลุ แพงมี ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

สดุารัตน์ สงัขน์ลิแกว้ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

สพุชิฌาย์ เจยีมอนุกลูกจิ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

เอกธนัช ศภุรมย์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

เอือ้องักรู ตัง้รัตนไพบลูย์ ศลิปศาสตร์ ภาษาองักฤษ

กรวชิญ์ วรรณทวนียิม สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การถา่ยภาพ

กฤษฏ์ ชภัูกดี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การถา่ยภาพ

คณาลักษณ์ ปรุณมณีววิัฒน์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การถา่ยภาพ

จฑุารัตน์ จันทรมณี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การถา่ยภาพ

โจนาธาน สดุขาว สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การถา่ยภาพ

เฉลมิชนม์ ลิม้สวัสดิว์งศ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การถา่ยภาพ

ชนกิานต์ แสงทอง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การถา่ยภาพ

ชาญชวนิ หมดันุรักษ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การถา่ยภาพ

ณัฐษ์กติช์ จงจริะเกษม สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การถา่ยภาพ

ทัตพล ยงัเจรญิกลกจิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การถา่ยภาพ

พลภัทร พรหมดวง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การถา่ยภาพ

พธิปุรยีา สขุโกกี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การถา่ยภาพ
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พมิพธ์ดิา รุง่ฤดไีพรสนัต์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การถา่ยภาพ

ภัทรานษิฐ์ จติตพ์ทัิกษ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การถา่ยภาพ

ภาณุพงศ์ สมพงษ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การถา่ยภาพ

วชริวชิญ์ ลขิติมุง่มงคล สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การถา่ยภาพ

วรรษชล เกดิผล สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การถา่ยภาพ

วภิาวดี ลขิติลักษณะ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การถา่ยภาพ

สารัช ผดงุค า สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การถา่ยภาพ

สาวติรี สระแกว้ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การถา่ยภาพ

กชพร ประไพวงษ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

กานตพ์ชิชา งามกจิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

ชสิา เกดิศริิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

ณัฐกฤตา ชอ่งโก ้ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

ณัฐธัญ โกศลวาทะวงศ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

ณัฐนชิา เกตสุขุ า สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

ณัฐพัชร์ ชวาลตันพพัิทธ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

ดนียี์ ทองแสง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

ธมลภัค ตูป้ระกาย สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

ปัญญากร นุชนา สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

ปิยวัฒน์ ศโิรจนธ์นาชัย สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

ภมูพัิฒน์ มงคลประดษิฐ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

ศรดุา จันทรจ์ติร สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

ศภุวชิญ์ เตยีตระกลู สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

สหพล พาดกลาง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

สชุานันท์ พึง่บญุ ณ อยธุยา สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ การออกแบบสนเทศสามมติแิละสือ่บรูณาการ

เกยีรตญิา บญุเพ็ง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

ครองขวัญ มคันา สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

จลิาวัลย์ ทรัพยม์ลู สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

ณัชชา ศักดิส์วัสดกิลุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

ธนโชติ เชือ้ไทย สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

ธนวัฒน์ ธารนิเจรญิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

ธรีว์รา รูก้จิการพานชิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

บัณฑติา มเีสน สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

ปณุยนุจย์ ตัง้วรีะโชตไิกร สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

พรลภัส แซโ่อว สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

พชิญาภา วชิติจารกุลุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

ภคพร อมรบัณฑกุลุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

รุง้กติติ จติตแ์กว้ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

วรการ สมนกึเจรญิสขุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์
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วราภรณ์ วงศทั์กษิณาจาร สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

วรศิรา เชือ้ส าราญ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

สริภัทร โควนิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

หมัน้เกลา้ บษุมาโร สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ นเิทศศลิป์

กชกร ไชยสงัวล สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

กชกร แสงวัฒนรัตน์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

กษมา นาคนิทร์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

กนัตน์ษิฐ์ ชกูาญจนะ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

กติตญิาดา แสงออ่น สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ฉัตรดนัย เรอืงศรี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ชยาภรณ์ อรุพุงศเ์ศรษฐ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ชดิชนก ตรรีส สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ญาณนิท์ เรบ่า้นเกาะ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ญานกิา อรรถฉัตร สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ณชิาภัทร คณุพันธ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ธญาย์ โปรตาซโิอ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ธนพร เทศกลุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ธนวฒุิ สวุรรณปาล สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ธนัตกลุ บนุนาค สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ธารธรรม ภมุรนิทร์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ธภัิทฌา พลปัถพี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ธรีนาฏ สทุธโิส สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ธรีารัตน์ ศรสีธุาสนิี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

นภัสรพี สมัปรุณะพันธุ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

นวนันท์ เทยีนทอง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

เนตรชนก ปิยโชตสิกลุชัย สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ปพชิญา ศรรัีตน์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ปวรศิา ชดชอ้ย สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ปิยภมูิ ชุม่เพ็งพันธุ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ปณุยนุช ศรดีัน สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

เปมกิา ออ่นนุช สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

พรพรหม จริศักดิท์วกีลุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

พทิยา จันทรแ์สง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ภคณัท ศรปีาน สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ภริมณ วเิศษสรรโชค สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ภมีพัฒน์ อศัวฤกษ์นันท์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

ภตู ิค์ า สริสทุธิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

มนินา โซะ๊มนิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี
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วรัญญา มามั่งคั่ง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

โศธนพงษ์ จนิดาทพิย์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

สมติา วรกลุลัฎฐานยี์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

สรติา เผอืกทอง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

สทิธัตถภมูิ จันทะโพธพิงษ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

สริกานต์ ถวลิหวัง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

สริวิรรณ์ กตินิารถอนิทราณี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

อดลุวทิย์ สาระจันทร์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

อตพิงศ์ ศรินุิภาพมติร์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

อคัรวชิญ์ ไชยสจั สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

อนิทก์วนิ จริพสิทิธิก์ลุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภาพยนตรแ์ละดจิทัิล มเีดยี

จริกร มุง่สนิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภมูสิถาปัตยกรรม

เจตนพัิทธ์ กมลวดี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภมูสิถาปัตยกรรม

ชนัญชฎิา อยา่งกลั่น สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภมูสิถาปัตยกรรม

ชัญนัน กองทอง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภมูสิถาปัตยกรรม

ณัฐภมูสิทิธิ์ เสารรั์กษา สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภมูสิถาปัตยกรรม

เณธรฐา กองสขุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภมูสิถาปัตยกรรม

ธนภรณ์ ออ๊ดกนั สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภมูสิถาปัตยกรรม

ธัญญรัตน์ เซง่เมา่ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภมูสิถาปัตยกรรม

ธรีภัทร สใีส สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภมูสิถาปัตยกรรม

นริาวรรณ ค าวชิติ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภมูสิถาปัตยกรรม

ปฏญิญา บญุเต็ม สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภมูสิถาปัตยกรรม

ปรางใส บญุทรัพย์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภมูสิถาปัตยกรรม

พชิญส์นิี บญุเศษ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภมูสิถาปัตยกรรม

ภัครนันท์ สายวงศ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภมูสิถาปัตยกรรม

รชตนันท์ บญุเกรยีงชัย สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภมูสิถาปัตยกรรม

วาษิต สงิหปี์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภมูสิถาปัตยกรรม

สรวชิญ์ ดวงกางกอ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภมูสิถาปัตยกรรม

สทิธเิดช แซต่ัง้ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภมูสิถาปัตยกรรม

อภสิทิธิ์ ไหมบัวเขยีว สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภมูสิถาปัตยกรรม

อรปรยีา ศรมีงคล สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภมูสิถาปัตยกรรม

อารยา อรยิพฤกษ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภมูสิถาปัตยกรรม

ฮาดยี์ หมดัสะ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ภมูสิถาปัตยกรรม

กฤตนิ ศขุสวสัด ิณ อยธุยา สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ วศิวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม  (หลักสตูรนานาชาต)ิ (สองปรญิญา)

จรณพงศ์ ศรพีงศธ์รพบิลู สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ วศิวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม  (หลักสตูรนานาชาต)ิ (สองปรญิญา)

เจรญิ จริโชตกิลุธร สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ วศิวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม  (หลักสตูรนานาชาต)ิ (สองปรญิญา)

ธนวัฒน์ สถริเรอืงชัย สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ วศิวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม  (หลักสตูรนานาชาต)ิ (สองปรญิญา)

นชิสาพัทธ์ เลาหเลศิชัย สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ วศิวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม  (หลักสตูรนานาชาต)ิ (สองปรญิญา)
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ปรัชญา วสิทุธแิพทย์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ วศิวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม  (หลักสตูรนานาชาต)ิ (สองปรญิญา)

รุง่รดศิ มสีวุรรณ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ วศิวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม  (หลักสตูรนานาชาต)ิ (สองปรญิญา)

อชริวชิญ์ ศริสิรัุกษ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ วศิวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม  (หลักสตูรนานาชาต)ิ (สองปรญิญา)

กฤตยา บณุยะนันท์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

กญัญาภัค แกว้ฉออ้น สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

กนัตศริิ กลิน่ถนอม สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

จณัิฐตา วไิลวรรณ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

จดิาภา ศรรัีตนัย สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

ชนัญชติา ศรจัีนทร์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

ชนดิาภา นวลวจิติร สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

ชาณดิา จันทรแ์ตง่ผล สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

ชตุกิาญจน์ มากมี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

ญาณกิา ผลอทุศิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

ฐติรัิตน์ พลูเป่ียม สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

ณ พมิพช์นก แยม้วงษ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

ณธัญญา สโรชโบกธรณี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

ณัฐชยา สนุะเทพ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

ณัฐณรงค์ แซต่ัน สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

ทวรัิสมิ์ เจรญิสาร สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

ธนัญญา สทุธสิงวน สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

ธนนิทรั์ฐ กติตโิชตวิรัตน์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

ธัญพชิชา สารวทิย์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

ธันยป์วณ์ี โชตกิลุญานนท์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

ธรีภัทร มั่นใจ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

นงนภัส เฮยีงหลี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

นพรัต ยวุณวรรธนะ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

นภสร ตาดตา่ย สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

นภัสกร สมีว่ง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

นธิวิัฒน์ แซล่ี้ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

ปัณฑรยี์ ลมิปิพัฒน์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

ปัณณ์ เตมิศรสีขุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

ป่ินฉัตร บญุชด สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

ปิยะภัทร พันธเ์รอืง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

ไปรยา ทฆีครีกีลุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

พชร คหูะรัตน์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

พรลดา ภัคอภสิทิธิ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

พลัฏฐ์ อนิทรพรอดุม สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

พัชชา ประเสรฐิสงัข์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์
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พัณณติา แป้นประหยดั สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

พัทธวรรณ ทับกลัด สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

พาทนิธดิา แกว้ดวงเทยีน สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

พาฝัน อภริมยเ์สมอ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

พชิญธดิา พมิพส์นิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

พรีวชิญ์ บรรณารักษ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

พรัีชชัยต์ วชิากลุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

ภัคพล ปญุญพันธุ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

ภาณุวัฒน์ วอทอง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

ภาสกิา อรยิภวูเดช สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

มารษิา ชนินาพันธ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

โยษิตา จันทรังษี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

รัชชานนท์ นอขนุทด สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

ลภัสรดา แกว้ประสงค์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

วรษา ลีส้ยาม สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

วราพร คลา้ยเจรญิสขุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

วรษิฐา ด ารงคศ์ักดิ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

ศรันยพ์ร ผวาผดงุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

ศศธิร พทุธศริิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

ศริพัสสร ยอดเอือ้ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

ศริภิริมณ์ญา เลีย้งนิม่ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

ศวิารัตน์ สทุาค า สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

ศภัุชญา สวุรรณ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

สโรชา ตัง้จติ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

สริลิักษม์ ภฉูลาด สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

สพุรรณกิาร์ หมูเ่พชร สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

สพุรรษา เทศกิม่ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

สพุชิฌาย์ ธรรมนยิมกลุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

สวุภัทร เทศนธ์รรม สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

สวุชิญาน์ ทองเหมอืน สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

หัทยา ใจซือ่ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

อภชิญา ด ารงคศ์ลิป์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

อรปรยีา ฟักฟู สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

อฐัภญิญา เต็มเป่ียม สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

อาภากร ค าบตุร สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

เอสเธอร์ โอว สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปกรรม มเีดยีอารต์ และอลิลัสเตชันอารต์

กมลรัตน์ สดุตา สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

กญัจน์ เบ็ญจวรรณ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)
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กนัตชิา ชมุแกว้ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

กานตช์นดิา แกว้บญุเนาว์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

จมิ คอลก์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

จฑุารัตน์ ครจงโก สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ชนกพร จ าปาทอง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ชนนกิานต์ เทพวัง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ชลรศิา เมธา สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

โชตริส เตารัตน์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ไชยสวุรรณ เสยีงเกษม สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ณชิกมล รอดเนยีม สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ณศิรา อนิคลา้ย สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ตน้ฟ้า อรา่มศรี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ธอธ เพาะบญุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ธัญชนก ครองยทุธ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

นพรจุ รุง่ตระการ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

นอ้ม วริยิะสทิธิ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ประกายดาว สมบัติ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ปัญญวัฒน์ ศรอีรณุลักษณ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ปัณณทัต สดุเกตุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ปณุณติา เจรญิจติปัญจ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

พรน ้าทพิย์ วมิลทรง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

พลอยพระยา ยิม้แยม้ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

พศณัฏฐ์ จนิจารักษ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

พัสกร พลูจนี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

พชิญานนิ แซไ่น ้ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

พรีพงศ์ แจม่จันทรศ์รี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

พรีะณัฐ รังควร สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

พฒุชิัย ถอืแกว้ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

แพรวา รัตนนรีพันธ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ภัทจริาภรณ์ ศรสีารากร สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ภัศรา สมคัรชว่ย สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ภาคนิ ไสยาวัน สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ภาณศิา กรองทอง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ภารดี ดลีว้น สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ภวูนัย บรูณะพล สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ยศกร ศริสิมบัติ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ยศพัฒน์ เดมิสนัเทยีะ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ยวุรัตน์ มงัคดุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)
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รววิัฒนา พานทอง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

รัชฎาภรณ์ บารศิรี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

รจุกิาญจน์ พพิธิธรีเมธากลุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

วรัทยา สรุยินต์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

วภิาวี แสงศรี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

วรีวฒุิ ทรงบรรดษิฐ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ศศพิมิพ์ อนิค าลอื สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ศวิกร ทองแยม้ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

สริสิกลุตา ดษิทับ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

สชุาดา วงศม์า สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

สพุรีี เอกรัตนณัฐ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

สภุวัจน์ โกวทิยศ์ริกิลุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

อณณิธติา ศตศยามล สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

อรยิทรรศน์ สงูขาว สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

เอะมโิกะ มารอุ ิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปอตุสาหกรรม (หลักสตูร 4 ปี)

ณภัทร บาลมงคล สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปะสรา้งสรรคแ์ละภัณฑารักษ์ศกึษา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

พภิู ศรเีรอืน สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปะสรา้งสรรคแ์ละภัณฑารักษ์ศกึษา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

อฏัฐผล พนูศริวิงศ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปะสรา้งสรรคแ์ละภัณฑารักษ์ศกึษา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ไอรัก สวุรรณแสงโรจน์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ ศลิปะสรา้งสรรคแ์ละภัณฑารักษ์ศกึษา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

ชัยวรัญญู เตชะโสภณวณชิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรม (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธนนันท์ วรีะพจนานานันท์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรม (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธันยช์นก ชกูลิน่ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรม (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปทติตา แสนสทุธิ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรม (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปารณีย์ อยูเ่พชร สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรม (หลักสตูรนานาชาต)ิ

พรีพล พรหมสถติย์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรม (หลักสตูรนานาชาต)ิ

วรท วฒุอิ าพล สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรม (หลักสตูรนานาชาต)ิ

กนกวรรณ นวลหวาน สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

กนตธ์รี์ แจม่สวา่งวรพงษ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

กฤตพร ทัศนสวา่งคณุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

กฤตพัส ทรงศลิา สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

กญัญาพัชร กดุกงุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

กญัญาภรณ์ ศรปีระสม สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

กรีติ เหมะธลุนิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

ขนษิฐา หมูเ่พชร สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

จริวัฒน์ ท าดี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

เจษฎา ทรัพยว์บิลูพงษ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

ชญานศิ ดลิกศักยวทิรู สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

ชนจันทร์ หวังด า สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน
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ณัฐธดิา เงนิสา สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

ณริชา ยิง่ค านงึ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

ดาราวดี นาคขนุทด สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

ดษิยวรรณ แสงสวา่ง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

ทฆิัมพร หลอ่ประจักษ์ศริิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

ธนดล เพิม่พลูกจิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

ธนทัต แกว้ธไนศวรรย์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

ธนภรณ์ ปันชัย สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

ธนัญภัทร์ การณุยน์วสริิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

ธนารยี์ สขุนคิม สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

ธรรมธร โรจนเสถยีร สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

ธัชทร มณีนาวา สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

ธัญพรพรรณ เกดิสวัสดิ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

นัฐธดิา อาเละ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

นันทน์พนิ เจรญิจติร์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

นันทน์ภัส นุกลูสขุศริิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

นันทชิา ตัณฑนันทน์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

นชิานันท์ ถ ้าทอง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

นธิพัินธุ์ อาจหาญ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

ปนัดดา รว่มเจรญิกจิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

ปภาดา ค าบญุเกดิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

ปรยีนันท์ โพธิส์ขุา สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

ปัทมาภรณ์ อทุะวงค์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

ปาลดิา เลศิธรรมคณุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

ปิยะนันท์ ศริเิวช สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

พรีดนย์ ธนาชัยประสทิธิ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

พทุธวดี บญุชัยวัฒนา สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

พธุธันวา จงประสทิธผิล สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

รัตนาภรณ์ อยูเ่จรญิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

วรัทยา ศรนีอ้ย สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

วรัทยา เถือ่นยนืยงค์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

วชิญา ไกรวงศ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

วรัิลยพุา มงคลศลิป์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

สรวงสดุา แตงมณี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

อภญิญา หลากจติร สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

อรปรยีา เพยีรดี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

อรวรี์ ศรภีา สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมภายใน

กฤตยิา สรุยิาวงษ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก
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กวสิรา ชอ่ไชยกลุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

กานตนาถ คลังกลาง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

กติตภิณ เขมะรังษี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

ฆัฏณัชชา ศรเีพ็ง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

จนิตภ์าณี จันทรอ์นิทร์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

จริเกยีรติ เกยีรตชิสูกลุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

ชญานศิ สขุสมนาค สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

ชนกกานต์ พลหาร สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

ชนดิา โลหะเวช สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

ญารนิดา รัตนวันทา สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

ณฐพร อูเ่งนิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

ณัฏฐพล พยาฆรนิทรังกรู สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

ณัฏฐติา พลูสวน สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

ณัฐชยา สริเิพชรรุง่ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

ณัฐธดิา ทรงสภุาพ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

ดลธรรม โพธิข์ดี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

ดลลญา แซต่ัง้ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

ดวงกมล วฒุสินัต์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

ธนดล นาคพรีะยทุธ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

ธนาคมิ เสาวรส สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

ธรรมนูญ ประเสรฐิศักดิ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

ธัญกานต์ สวัสดี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

ธัญธชิา โกมลวรรธนะ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

นนทพัทธ์ ตรวีัฒนาวงศ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

นลนิทพิย์ ชาง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

บญุสติา กองสขุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

บณุยานุช รอดรุง่เรอืง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

ปภาวดี มนีธรรมาคณุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

ปภาวรนิท์ ทองรักษ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

ปรานตค์ณนิ จวงจรัสโรจน์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

ปัณณะ เทพขนุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

พรเทพ สวุรรณ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

พศวัต ทา่ชา้ง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

พมิพช์นก พรพันธนุ์กลู สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

เพ็ญพชิชา ปฏมิาวดี สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

ฟาตนิ เปาะเลาะ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

ภัททรัตน์ สอนสวัสดิ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

ภัททยิา ตัง้สกลุยิง่เจรญิ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก
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ภสูดุา สวัสดิม์งคล สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

รพภัีทร อทุธชาติ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

รจุกิร สงัเมอืง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

รจุรีดา ศริโิรโรจน์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

วรีภัทร ชาตเิมน้ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

ศตพร ศริรัิงคะรัตน สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

ศรอศัษ์ สมสขุ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

ศษิฏภัส จตุสิมทุร สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

ศภุกร สาระพันธ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

ศภุณัฐ รมิสมทุรไชย สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

สาธรัิตม์ สงิหค์ า สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

สปิปกร เพชรศริาสณัห์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

สชุัญญา เลาหพัฒนวงศ์ สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

อภริมล นาทอง สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

อรปรยีา ศรนีอ้ย สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

อคัรเศรษฐ์ อคัสนิธวังกรู สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

อยัยญ์า พงษ์เอนก สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

เอกกวนิ เวยีงชนก สถาปัตยกรรม ศลิปะและการออกแบบ สถาปัตยกรรมหลัก

เจมส ์ รัชชานนท ์ฟีลนิ อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ การจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปิยะพงศ์ ศรศีริวิรกลุ อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ การจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ภมูพัิฒน์ กณัฐสทุธิ์ อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ การจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ภวูศิ สงา่เนตร อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ การจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

เอือ้องักรู กตินิรัินดรก์ลู อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ การจัดการโลจสิตกิส ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

กฤชพล ทะสวุรรณ อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

คณนิ เซีย่งหลวิ อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ชารฟี โอนออ่น อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ชษิณุพงศ์ เภรวีวิัฒน์ อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

นชินันท์ ชว่ยพัฒน์ อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

บญุรัก นากดี อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

เบญญาภา จติตม์ั่น อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปญุชรัศมิ์ เจนรุง่โรจนส์กลุ อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

พชรพล โพธิเ์งนิ อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ระวรีว์ัชร์ เชาวนพนูผล อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

รุน่ฉนิ หลี่ อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ศภุเดช สรรพการพาณชิ อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

ศภุสนิ งามลขิติเลศิ อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและนักบนิพาณชิย ์(หลักสตูรนานาชาต)ิ

Htet Zar Ne อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและอวกาศ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

กมลภู ปรวิสิทุธิ์ อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและอวกาศ (หลักสตูรนานาชาต)ิ
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กฤตาคม บัวเรยีน อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและอวกาศ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธัญยธรณ์ ผาตไิชยโรจน์ อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและอวกาศ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธันยพัฒน์ ภัคธนัชพงษ์ อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและอวกาศ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ธสิทิธ พลพนิจิ อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและอวกาศ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปภังกร แกว้สรุยิา อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและอวกาศ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ประวณีนุช ศรพียคัฆ์ อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและอวกาศ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ปัถย์ นุธรรมโชติ อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและอวกาศ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

พมิพช์นก เลศิบรูณการ อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและอวกาศ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ภรูชิญา คณุารักษ์ อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและอวกาศ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

ลักษมกิรน์ ติว้โวหาร อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและอวกาศ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

อซัมี่ หวังหมดั อตุสาหกรรมการบนินานาชาติ วศิวกรรมการบนิและอวกาศ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

นันทญิา หวัง อตุสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

กนกวรรณ สภุชีวี อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

กนกวรรณ ช านาญไพร อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

กนกวรรณ แสงสวา่ง อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

กมลลักษณ์ เมธาวัชรกลุโภคนิ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

กงัสดาล เหง่พุม่ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

กญัญาวรี์ สทิธถิาวร อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

เกณกิา นุตราพันธ์ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ขนษิฐา มสีกลุ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

เขมพริาอร ศภุกรีตโิรจน์ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ชญาดา สมทิธสิกุลุ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ชนวรี์ นอ้ยเจรญิ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ชลลดา กจิเกตกุอ้ง อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ชาจนัีนท์ พลับเจรญิสขุ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ชาลสิา เต็มกมลศลิป์ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

เชือ่มสกลุ ธรรมถาวร อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ญาดารัตน์ พนิจิการ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ฐติมิา เทพรักษา อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ฑติาธร ทองสวา่ง อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ณกฤชธา ธัยยามาตย์ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ณัฏฐพล ไชยประสทิธิ์ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ณัฐภา กาลาศรี อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ณชิาภา ยะอนิทร์ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ณชิารัศม์ อนันตภักดพีงศ์ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

เดยีน่า โตะ๊กู อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ตตยิา รามณี อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ทยดิา โสระสงิห์ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร
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ธรีภัทร นามงาม อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

นงนภัส กลอ่มเกลีย้ง อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

นภัสวรรณ หดีนอ้ย อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

นราวชิญ์ สงนอก อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

นาตรี เจรญิศักดิ์ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

นธิดิา บัวบาน อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ปรัชญาพร โพจันทร์ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ปรญิญ์ พงศจ์ริพันธุ์ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ปรยีาภา หาทางลาน อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ปาณสิรา มทุธาจรัสกลุ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ปณุยานุช ศรลัมภ์ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

เปรมวดี แบวงษ์ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

พงศเ์ทพ สดุแน่น อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

พรนรนิทร์ รืน่เจรญิ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

พรริสิา มนิสี อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

พลอยนับพัน และซนั อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

พัชรดิา ประสงค์ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

พรีดา สทุธพิเิชษฐ์ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

เพ็ญพศิทุธิ์ และแฟง อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ภรณ์นันชา ค าจนี อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ภษิูตา จติตป์ราณี อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

รวพิร จอกเงนิ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

วรัญญา เตา่เล็ก อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

วรัทยา นุ่นเขยีว อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

วราภรณ์ สารสภุาพ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

วลิาสนิี เฮงประเสรฐิ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ศรตุา สายค ามี อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ศภุวชิญ์ คดิถกู อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

สถติภพ ชัยรัตน์ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

สพุรรษา ชาวเวยีง อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

อธชิา สายตา อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

องิครัตน์ กมลวชริเศรษฐ์ อตุสาหกรรมอาหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

ฐนดิา ส าเภา อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

ธัญชนติ นาเมอืงรักษ์ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

นัสรญีา ผวิงาม อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

ปรยีา จันทรข์าว อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

ป่ินสดุา สะพานหลา้ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

ภวนิท์ ศรศีริวิัฒน์ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรปูอาหาร
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ภัทรลดา ชัยสนุทรพันธุ์ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

เยาวเรศ แสงสขุ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

วภิาดา วงศส์นทิ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

ชัญญา พพัิฒนเ์ดชสกลุ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรปูอาหารและวศิวกรรมอตุสาหการ (สองปรญิญา)

มฑุษิา สคุนธาวัฒน์ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรปูอาหารและวศิวกรรมอตุสาหการ (สองปรญิญา)

ศรญิญา ตันตภิากร อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรปูอาหารและวศิวกรรมอตุสาหการ (สองปรญิญา)

สวุนันท์ วงษ์ก าภู อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรปูอาหารและวศิวกรรมอตุสาหการ (สองปรญิญา)

อนุภัทร สทุธเิลศิ อตุสาหกรรมอาหาร วศิวกรรมแปรรปูอาหารและวศิวกรรมอตุสาหการ (สองปรญิญา)
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