
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
1 นางสาว เกรซ ณัฏฐฬี ทิราภฐัษ์ิ วิศวกรรมอุตสาหการฯ(หลกัสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมศาสตร์

2 นางสาว เกศรา บญุช่วย สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

3 นางสาว เกสรา จิโน วิทยาศาสตร์ และ การประมง เทคโนโลยกีารเกษตร

4 นาย เกียรติภูมิ เช้ือสมชาติ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์

5 นางสาว เขสรา เรืองฉาย เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

6 นาย เจษฎา วงศค์  าดี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) วิศวกรรมศาสตร์

7 นาย เพราพงษพ์นัธ์ุ เหล่าคุณากร วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์

8 นางสาว เมธาวี บญุศรีรัมย์ ครุศาสตร์การออกแบบ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

9 นาย เมษา มานิตสกุลวงศ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

10 นาย เวรุจน์ ประเสริฐสม โยธา วิศวกรรมศาสตร์

11 นาย เอกภณ ศรีชุติกุล ภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปศาสตร์

12 นาย เอกอนนัต์ ศิริฉตัรนุรักษ์ นิเทศศิลป์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

13 นางสาว เอ้ือมพร ค ามา บริหารธุรกิจ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

14 นาย แกว้ขวญั วรรณนภาลยั ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

15 นาย แััตรณภทัร์ เศรษฐ์ณโชค วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

16 นาย โชติพฒัน์ ค  าภีระ เกษตรสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

17 นาย ไกรวิน แนวอินทร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

18 นาย ไพฑูรย์ ไหวพริบ วิศวะกรรมการโยธา วิศวกรรมศาสตร์

19 นาย ไพรสณฑ์ มูลเมือง วิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์

20 นางสาว กชกร บญุยนื หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

21 นางสาว กนกกร จงประเสริฐพร การออกแบบสนเทศสามมิติ สถาปัตยกรรมศาสตร์

22 นางสาว กมลพรรณ ประกอบดี บริหารธุรกิจ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

23 นางสาว กมลวรรณ สมบญุพฒันากุล บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

24 นางสาว กรกนก ค าบญุเรือง จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ สถาปัตยกรรมศาสตร์

25 นาย กฤชติภูมิ ชายเกตุ บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

26 นาย กฤชรัช มูลนอก อุตสาหกรรมการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์

27 นางสาว กฤติยา แสงงาม เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

28 นาย กฤษฎาพงศ์ ราษฎร์สมภพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

29 นาย กฤษฏา ปิตาวงษ์  ภาพยนตร์และดิจิทลั มีเดีย สถาปัตยกรรมศาสตร์

30 นาย กฤษณะ ปิยะอภินนัท์ นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

31 นาย กษิตดิษ คุม้วงศภิ์ญโญ โทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร์

32 นาย กอ้งเกียรติ คุณพาณิชยโ์ชติ วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ

คลนิิกเวชกรรม สจล. คณะแพทยศำสตร์

สถำบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

ประกำศรำยช่ือผู้ลงทะเบียนตรวจร่ำงกำยนักศึกษำใหม่ ช้ันปีที ่1 วนัจันทร์ที ่20 กรกฎำคม 2563 (รอบบ่ำย)



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
33 นางสาว กญัญานฐั วงศก์นัยา บริหารธุรกิจบณัทิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

34 นางสาว กญัธิชา ไตรศรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

35 นางสาว กณัณัท บรรจงปรุ การออกแบบสนเทศสามมิติ สถาปัตยกรรมศาสตร์

36 นางสาว กนัตก์นิษฐ์ ทองเก๋ง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์

37 นางสาว กลัยวรรธน์ ช่ืนชมรติมงคล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

38 นางสาว กลัยสุ์ดา พนัธุลี สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

39 นางสาว กานดาภร จรูญแสง วิศวกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

40 นาย กานต์ ดีมัน่ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์

41 นาย กิตติกร เมฆประยรู เคส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์

42 นาย กิตติกานต์ จิตตรุ่์งเรืองสุข วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบอตัโนมติั วิศวกรรมศาสตร์

43 นาย กิตติธชั พั้วช่วย นิเทศศิลป์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

44 นาย กิตติพทัธ์ ศุภพิพฒัน์ Bachelor of Engineering Program วิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ

45 นาย กิตติพิชญ์ แหวนสมัฤทธ์ิ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

46 นางสาว กุลนิษฐ์ สารพจน์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน่ วิศวกรรมศาสตร์

47 นาย ขจรวุฒิ ยะโสธร สตัวศาตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

48 นางสาว ขนิษฐา พรพฤทธ์ิ นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

49 นาย คณณัฏฐ์ อินตะ๊นิล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์

50 นาย คณธชั เอ่ียมฤทธิไกร วิศวกรรมการเงิน วิทยาลยันานาชาติ

51 นาย คณาธิศ บญุล่ิมเตง็ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์

52 นาย คม คุณประเสริฐ บริหารและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

53 นางสาว จารุนนัท์ สุวรรณชยั สถาปัตยกรรมหลกั สถาปัตยกรรมศาสตร์

54 นางสาว จิตราวงศ์ กระจกภาพ วิศวะกรรมแปรรูป อุตสาหกรรมเกษตร

55 นาย จิรกฤต เชยเปีย เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

56 นาย จิรวฒัน์ จารุทสัสนี วิศวกรรมเคร่ือง วิศวกรรมศาสตร์

57 นางสาว จุฑามาศ ดวงแกว้ เคมีส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์

58 นางสาว จุฑารัตน์ หรุจนัทร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

59 นางสาว ฉตัรพร เลิศไพฑูรยพ์นัธ์ ภาพยนตร์และดิจิทลัมีเดีย สถาปัตยกรรมศาสตร์

60 นาย ฉตัริน รักษา เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

61 นาย ชโยดม พานิชเจริญ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

62 นาย ชนพฒัน์ ประเสริฐโกศลกุล บริหารเเละการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

63 นาย ชนภทัร มาสรินทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

64 นาย ชนะโชติ  ทศกาญจน์ วิศวกรรมระบบการผลิต วิทยาลยันวตักรรมการผลิตขั้นสูง

65 นางสาว ชนิตาภา ศิริวิปัญญา สถาปัตยกรรมหลกั สถาปัตยกรรมศาสตร์

66 นางสาว ชมพนุูช ทิพเนตร ครุศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

67 นาย ชชัพิสิฐ จนัทร์ส่งแกว้ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

68 นาย ชยัญนนัต์ เร่งก าเหนิด สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

69 นาย ชยัณรงค์ ศรีเจริญ บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

70 นาย ชาคริต ค าวิมล เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

71 นาย ชาคริต ดิสกุล เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

72 นาย ชิณวชัร จนัทร์เปล่ง วิศวะไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
73 นางสาว ชิดชนก สุวรรณโน วิศวกรรมวสัดุนาโน วิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ

74 นาย ชินวฒัน์ วงคเ์กตุ โยธา วิศวกรรมศาสตร์

75 นางสาว ชุติภา ประสิทธ์ิ เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

76 นาย ชูวฒัน์ จกัรพล บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

77 นางสาว ญาณิศา เพญ็ประยรู วิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยกีารเกษตร

78 นางสาว ญาณิศา ชินเกษม ฟิสิกส์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

79 นางสาว ญาณิศา วิเศษสุจริต เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

80 นาย ฐพชัร์ ธนโชตบญุยรัตน์ บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

81 นาย ฐานานุศกัด์ิ เนินอรัญ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

82 นางสาว ฐิตาภรณ์ หมดัละ วิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยกีารเกษตร

83 นางสาว ฐิติกานต์ สุขนิวฒัน์ชยั นวตักรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์

84 นาย ฑิณภฏั ภกัดี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

85 นาย ณฐนนท์ เล็กศิริรัมย์  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

86 นาย ณพล โตศรีบรรเจิด วิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์

87 นาย ณภทัร จิรารัตนกุลชยั วิศวะคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์

88 นางสาว ณมาศ ทองตรี พนัธ์ ภาพยนตร์ และดิจิทลั  มีเดีย สถาปัตยกรรมศาสตร์

89 นางสาว ณัชชา เดชโยธิน จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ สถาปัตยกรรมศาสตร์

90 นางสาว ณัฏฐ์ชานนัท ์ วงษบ์ดุตะ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

91 นางสาว ณัฐกมล วุฒิธรรม บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

92 นางสาว ณัฐกานต์ สุขเกษม เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

93 นางสาว ณัฐชา จิรมหาโภคา พฒันาการเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

94 นางสาว ณัฐณิชา ธีรพลอ าพนั วิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม วิทยาลยัวิศวกรรมสงัคีต

95 นางสาว ณัฐธิชา นาคนตัถ์ พฒันาการเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

96 นางสาว ณัฐธิดา รุ่งเรือง นวตักรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์

97 นางสาว ณัฐนรี เทือกสุบรรณ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ สถาปัตยกรรมศาสตร์

98 นาย ณัฐพงษ์ เหลืองภูมิพิทยา วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมศาสตร์

99 นาย ณัฐพีร์ อภิวฒันานนท์ เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

100 นางสาว ณัฐวดี ระบายศรี เศรษฐศาสตร์ฐุรกิจเเละการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

101 นางสาว ณัฐวดี พรหมศรี พฒันาการเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

102 นางสาว ณิชาภา แต่ประเสริฐ นิเทศน์ศาสตร์เกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

103 นางสาว ดวงหทยั ด าอุไร นวตักรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์

104 นางสาว ดาริกา แสนสิงห์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

105 นาย ดิลนน วิชิรมาลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

106 นาย ตถาตา กิตติพระวงค์  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ สถาปัตยกรรมศาสตร์

107 นาย ตน้ตระกูล ศรีสมุทรนาค วิศวกรรมพลงังาน วิศวกรรมศาสตร์

108 นาย ตรีฑเศศ สุนทรธรรม วิศวกรรมการเงิน (หลกัสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมศาสตร์

109 นาย ตุลธร ประกิจจานุรักษ์ Robotics & AI Engineering วิทยาลยันานาชาติ

110 นางสาว ทยากร นกัเสียง บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

111 นาย ทยากร ศรีสมปอง อุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์

112 นางสาว ทรรศนีย์ ทวีอภิรดีบญุสืบ บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
113 นาย ทกัษิณ นาแพร่ โยธา (นานาชาติ) วิศวกรรมศาสตร์

114 นางสาว ทชัมาวี ตานีเทพ จิตรกรรมและมีเดียร์อาตส์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

115 นางสาว ทศักร วชิระวีรพงศ์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

116 นาย ทินภทัร ส่งระยบัปานนท์ เคร่ืองกลอินเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์

117 นางสาว ทิพนิภา วิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์

118 นางสาว ทิพา ขจรกล่ิน เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

119 นาย ธนกร จนัทร์ศรีชั้น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์

120 นาย ธนกร โฆษวณิชการ วิศวกรรมการเงิน วิศวกรรมศาสตร์

121 นาย ธนกานต์ น าภา นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

122 นาย ธนชาติ ไชยา วิศวกรรมการโยธา วิศวกรรมศาสตร์

123 นาย ธนพฒัน์ สอนโส สถิติ วิทยาศาสตร์

124 นาย ธนภทัร ศิริระพร วิศวะอุตสาหการและการจดัการ(นานาชาติ) วิศวกรรมศาสตร์

125 นางสาว ธนวรรณ์ แซ่ล้ิม การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

126 นาย ธนวฒัน์ คงเสือ บริหารและการจดัการ วิทยาลยันานาชาติ

127 นาย ธนวฒัน์ อินทวฒัน์ เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

128 นาย ธนวิชญ์ เอ้ือวิทยา วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมศาสตร์

129 นางสาว ธนชัพร รัศมีสุริยะ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

130 นาย ธนศัพล ดุรงคธ์รรม วิศวกรรมระบบการผลิต วิทยาลยันวตักรรมการผลิตขั้นสูง

131 นางสาว ธนานนัท์ คงขวญั เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

132 นางสาว ธนาภา ภทัรพิทกัษพ์งศ์  วิศวกรรมระบบการผลิต วิทยาลยันวตักรรมการผลิตขั้นสูง

133 นางสาว ธนิกา ดิษาภิรมย์ สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

134 นางสาว ธญัชนก สมมณีวฒัน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

135 นางสาว ธญัชนก พจนพร้ิง จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ สถาปัตยกรรมศาสตร์

136 นางสาว ธนัยช์นก ศรีลมูล ชีวการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์

137 นางสาว ธนัยช์นก เพียรไพศาลลิขิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

138 นางสาว ธนัยภทัร จรูญศิริ ธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

139 นาย ธารณ์ ภู่เช่ียวชาญวิทย์ อุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์

140 นางสาว ธิตาภรณ์ แหนค า เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

141 นาย ธิติ บ ารุงนา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) วิศวกรรมศาสตร์

142 นาย ธีร์ การพาณิชย์ เมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั วิศวกรรมศาสตร์

143 นาย ธีร์ธวชั สงัขป์ระสิทธ์ิ เศรษฐศาสตร์ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

144 นาย ธีรพล โรจนบรุานนท์ เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

145 นาย ธีรภทัร์ แกว้หอม สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

146 นาย ธีรภทัร์ บตุรมาตร พฒันาการเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

147 นาย ธีระภทัร วิชุมา เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

148 นาย ธีระศกัด์ิ พฒุระ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์

149 นางสาว น.ส.วราภรณ์ บญุจ าภู เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

150 นาย นที ตรีศูลรัตน์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์

151 นางสาว นพณัฐา เศรษฐพรนรา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

152 นาย นพพร ลายคลา้ยดอก วิศวะวสัดุนาโน วิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
153 นาย นรเนทร์ฤทธ์ิ แซ่ล้ิม เกษตรอจัฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์

154 นาย นรชษฐ ทบัอุไร เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

155 นางสาว นวพร บา้นไร่ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร์

156 นาย นวพล คลงัเพชรพาณิชย์ บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

157 นาย นวตั การส าเริง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์

158 นางสาว นชัชา นาคม่วง จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ฯ สถาปัตยกรรมศาสตร์

159 นางสาว นชันก ไชยแป้น เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

160 นาย นทัฒิวุธ วิจิตรศรีกมล วิศวกรรมเคร่ืองกล หลกัสูตรนานาชาติ วิศวกรรมศาสตร์

161 นางสาว นทัธมน ระจิตวิทย์ โลจิสติกส์ วิทยาลยัอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

162 นาย นายคณิน  โลกาพิพฒัน์ วิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยกีารเกษตร

163 นาย นายธรรมธร สิทธิเสรีวงษ์ วิศวกรรมระบบการผลิต วิทยาลยันวตักรรมการผลิตขั้นสูง

164 นางสาว นิดา คงรุ่งเรือง เทคโนโลยสีารสนเทศ IT เทคโนโลยสีารสนเทศ

165 นางสาว นิศาชล วรทศัน์พาณิชย์ บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

166 นางสาว บณัฑิตา โฮมวงศ์ ภาษาองักฤษ ศิลปศาสตร์

167 นางสาว บญุสิตา ติโนชงั เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

168 นาย บณุยกร อุดมผล ภาพยนตร์และดิจิตอล มีเดีย สถาปัตยกรรมศาสตร์

169 นาย บณุยกร เจา้ทรัพย์ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

170 นางสาว บศุรินทร์ คงทน วิศวกรรมการผลิต วิทยาลยันวตักรรมการผลิตขั้นสูง

171 นาย ปฏิภาณ จุลพนัธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์

172 นาย ปณิธาน  แสนใจธรรม  เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

173 นาย ประพฒัน์พงศ ์ พนัเพช็ร เทโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

174 นางสาว ปรารถนา เกตุวงษ์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

175 นาย ปริทศัน์ วิลยัข  า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) วิศวกรรมศาสตร์

176 นางสาว ปวนัรัตน์ โพธิสิงห์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

177 นาย ปัญจพล ชาวก าพร้า สถิติประยกุต ์ วิทยาศาสตร์

178 นางสาว ปัญญชิ์วารินทร์ ชินนภาแสน ภาพยนตร์ และดิจิทลั  มีเดีย สถาปัตยกรรมศาสตร์

179 นาย ปัญญากร แปงจ า วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั วิศวกรรมศาสตร์

180 นางสาว ปัณฑิตา ชินนอก ครุเกษตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

181 นาย ปัณณวรรธ สุวรรณพงศ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์

182 นาย ปาราเมศ ยอดวิลยั วิศวะกรรมแปรรูป อุตสาหกรรมเกษตร

183 นางสาว ปาริชาต เบญ็จกุล เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

184 นางสาว ปาริชาติ มาลยั เคมีส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์

185 นาย ปิติกุล มโนมธุรพจน์ วิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยกีารเกษตร

186 นางสาว ปิติพร กาญจนปาน เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

187 นางสาว ปิยฉตัร ศิริบรรณากูล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

188 นาย ปิยชยั แกว้ชุ่ม คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์

189 นางสาว ปณุยาพร แดงนอ้ย ครุศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

190 นางสาว ปชิูตา เจระนิล สถาปัตยกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

191 นาย พงศกร กาเหว่าลาย วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

192 นาย พงศนนัท์ หวงัยงกุลวฒันา สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
193 นาย พชรพล เณรพลาย ภาษาองักฤษ ศิลปศาสตร์

194 นางสาว พรเพญ็ สนธ์ิศิริ ครุศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

195 นางสาว พรนภสั งามพาณิชยกิจ วิศวโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร์

196 นางสาว พรรณพนชั ช่วยสง วิศวกรรมเเปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

197 นางสาว พรหมธร เกียรติประเสริฐ การออกแบบสนเทศสามมิติ สถาปัตยกรรมศาสตร์

198 นาย พรหมนรินทร์ สุภานิล อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์

199 นางสาว พฤกษา ข าแป้น วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

200 นาย พลากร ระดาฤทธ์ิ โทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร์

201 นางสาว พชัราภา สอนดี บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

202 นาย พฒันรัฐ ณ นคร เเมคคาทรอนิกส์เเละออโตเมชัน่ วิศวกรรมศาสตร์

203 นางสาว พนัภสา อิณลา จุลชีวอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

204 นางสาว พิชญธิดา สมพีระกูล บริหารธุรกิจ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

205 นาย พิชญะ ยงัสืบตระกูล การบริหารและจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

206 นางสาว พิชยา หาญสถิตย์ บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

207 นาย พิทวสั งามวรรณากร วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

208 นางสาว พิมพช์นก ท านุสมบติั สถาปัตยกรรมหลกั สถาปัตยกรรมศาสตร์

209 นางสาว พิมพนิ์ภา เผือกเพ้ียน  นิเทศศิลป์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

210 นางสาว พิมพภ์ศิญา พนัธ์หวา้ สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

211 นางสาว พิลดา ประสาน วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

212 นาย พิสิฐไชย เรืองวฒันาพงษ์ สารสนเทศและเทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ

213 นาย พีรพฒัน์ เทศกุล เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

214 นาย พีรภาส มณีสุขเกษม วิศวกรรมวสัดุนาโน วิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ

215 นาย พีรวิชญ ์ กอ้งกิจกุล สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

216 นาย พีระภทัร์ เศรษฐพรนรา คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์

217 นาย พทุธิวงศ์ พวงดอกไม้ ครุศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

218 นางสาว ภคัจิรา เลอเกียรติวฒันา เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

219 นาย ภคัวรรธน์ นิมตนพสิทธ์ิ วิศวกรรมวสัดุนาโน วิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ

220 นาย ภทัรฉตัร มัน่สณัฐิติ วิศวกรรมวสัดุนาโน วิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ

221 นางสาว ภทัรลดา สุขชม จิตรกรรมและมิเดียอาตส์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

222 นางสาว ภทัราภรณ์ รัตนวรรณ การหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

223 นาย ภาณุรัศม์ิ แสงไชย คณิตศาสตร์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

224 นางสาว ภารดี เล้ียงพฤกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

225 นาย ภาสวิชญ์ วณิชยว์รนนัต์ อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์

226 นางสาว ภิธชานนัศ์ อภิรัชตช์ยาภรณ์ การออกแบบสนเทศสามมิติ สถาปัตยกรรมศาสตร์

227 นาย ภีม ประสพดี film & digital media สถาปัตยกรรมศาสตร์

228 นาย ภูธน สุขเกษม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์

229 นาย ภูพิงค สุขเรือน วิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม วิทยาลยัวิศวกรรมสงัคีต

230 นาย ภูริทศั สงวนเศรษฐกุล วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมศาสตร์

231 นาย ภูรินท์ ทบัทิมโต  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์

232 นาย ภูริวจัน์ อุดมพิทยสิทธ์ิ เทคโนโลยี เทคโนโลยสีารสนเทศ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
233 นาย ภูษิต เสือโคร่ง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) วิศวกรรมศาสตร์

234 นางสาว มณีรัตน์ จิตเจนสุวรรณ ถ่ายภาพ สถาปัตยกรรมศาสตร์

235 นางสาว มาติกา ปังคานนท์ สถาปัตยกรรมหลกั สถาปัตยกรรมศาสตร์

236 นางสาว มุกมณี ศรีทะ นวตักรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์

237 นางสาว มุจลินท์ นาคเมือง คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์

238 นาย รชต มีศิลป์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร์

239 นาย ร่มธรรม แดงสิงห์ บริหารธุรกิจบณัฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ) วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

240 นางสาว รมิดา อริยะวิชา นิเทศศิลป์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

241 นางสาว รวีวรรณ จนัทร์สุวรรณ นิเทศศิลป์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

242 นางสาว ระวิวรรณ มัน่เพช็ร เศรษฐศาสตร์ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

243 นางสาว รัชกวี ศรีวงศพ์นาเวศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

244 นาย รัชภูมิ พนัธ์ช่อทอง วิศวกรรมซอฟตแ์วร์ หลกัสูตรนานาชาติ วิศวกรรมศาสตร์

245 นางสาว รัญชิดา ค าภกัดี ครุศาสตร์การออกแบบ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

246 นาย รัฐภูมิ ร้ิวทอง วิศวกรรมวสัดุ วิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ

247 นางสาว รัตนา สิริพทุธวณิชย์ การจดัการโลจิสติกส์ (หลกัสูตรนานาชาติ) วิทยาลยัอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

248 นาย รุ่งเรือง จนัทร์เรือง วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร์

249 นางสาว รุจิรภา สุกุล ภาษาองักฤษ ศิลปศาสตร์

250 นางสาว ลกัขนา แซ่จึง บริหารธุรกิจ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

251 นางสาว ลกัษณา ตุกชูแสง บริหารธุรกิจบณัทิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

252 นางสาว ลกัษมี ลัน่ซา้ย เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

253 นางสาว ลกัษิกา ส าราญเลิศฤทธ์ิ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

254 นางสาว วรณัน วารีประเสริฐ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

255 นางสาว วรรณภา เรืองเดช วิศวกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

256 นางสาว วรรณวารี  วรรณสุรชาติ เคมี วิศวกรรมศาสตร์

257 นาย วรรธนยั ใยถาวร วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์

258 นางสาว วรัญญา เนียมหอม คณิตศาสตร์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

259 นาย วรากร ไทยพานิช เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

260 นางสาว วราลี แดงมิน เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

261 นาย วสนัต ์ ภกัด์ิสงศรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) วิศวกรรมศาสตร์

262 นางสาว วฏัพร ทองหวัเตย วิทยาศาสตร์ประมง เทคโนโลยกีารเกษตร

263 นางสาว วลัคุว์ดี ค  าบรีุ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

264 นาย วาทสิลป์ อุ่นใจ คณิตศาสตร์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

265 นาย วายุ มาทพงษ์ เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

266 นางสาว วารี บตุรมัน่ สาขาเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

267 นางสาว วารียา สุขเกิด เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

268 นางสาว วาสนา นิตยล์าภ นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

269 นางสาว วิชญาพร ค าเพ่ิม สถิติ วิทยาศาสตร์

270 นาย วิทยนนัท์ เกษมสุขศิริ สถิติ วิทยาศาสตร์

271 นางสาว วิภาพรณ์ ใตช้มภู บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

272 นางสาว วิมลพร ดวงพิชยั เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
273 นาย วิริยะ สายณัห์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั วิศวกรรมศาสตร์

274 นาย วิศรุต มณัยานนท์ เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

275 นาย วีรคุปต์ หิรัญญากร  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

276 นาย วีรชยั จ าปา คณิตศาสตร์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

277 นาย วีรภทัร สิงห์อาจ สถาปัตยกรรมหลกั สถาปัตยกรรมศาสตร์

278 นาย วีรวตั กมลเชษฐ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

279 นาย วุฒิกร มีตาษ สาขาวิชาจิตรกรรมและมิเดียอาร์ต ฯ สถาปัตยกรรมศาสตร์

280 นาย วุฒิชยั เยน็ใจ เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

281 นางสาว ศจีวรรณ พรหมอ่อน เคมีส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์

282 นางสาว ศตพร ไพศาล จุลชีววิทยา อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

283 นาย ศราวุธ มูลสิงห์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์

284 นางสาว ศศิกมล แกว้ก าพล การออกแบบสนเทศสามมิติ สถาปัตยกรรมศาสตร์

285 นางสาว ศศิกานต์ จ  าปาทอง วิศวกรรมวสัดุนาโน วิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ

286 นางสาว ศศิธร มงคลนิมิตยิง่ เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

287 นางสาว ศศิประภา ปิดสายะ อิเล็กทรอนิส์ วิศวกรรมศาสตร์

288 นางสาว ศศิยากร บวัแกว้ นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

289 นาย ศิขรินทร์ ตนัติไพบลูย์ ขนส่งทางราง วิศวกรรมศาสตร์

290 นางสาว ศิรภสัสร ไกรศรีสิริกุล ภาพยนตแ์ละดิจิทลั มีเดีย สถาปัตยกรรมศาสตร์

291 นางสาว ศิริประภา ฐานวิศยั เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

292 นาย ศิริภณัท์ โชจอหอ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) วิศวกรรมศาสตร์

293 นางสาว ศิริลกัษณ์ ไทยเจริญ สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

294 นางสาว ศิวพร วงัป้อ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

295 นาย ศิวจัน์ พีระศกัดาพงศ์ โยธาหลกัสูตรนานาชาติ วิศวกรรมศาสตร์

296 นางสาว ศุจีภรณ์ บญุโชติ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

297 นางสาว ศุทธดา อ่อนศรี พฒันาเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

298 นาย ศุภณัฐ เพง็แป้น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์

299 นาย ศุภวฒัน์ เสือคลา้ย วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์

300 นาย ศุภวิชณ์ กล่อมประเสริฐ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

301 นางสาว ศุภิสรา ยาพนัธ์  นิเทศศิลป์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

302 นาย ษศกร เขียนโกลา เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

303 นางสาว สโรชา ทรัพยส์มบติั คุรุศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

304 นาย สรชชั ศรีสองเมือง วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร์

305 นาย สรนนัท ์ สุดสอาด วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์

306 นางสาว สวรส คงสมัฤทธ์ิ วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ

307 นาย สญัติธร เยน็เหลือ วิศวะกรรมวสัดุนาโน วิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ

308 นาย สพัพญัญู หิรัญวงศส์ว่าง วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ

309 นาย สิรดนยั พะมาลี จิตรกรรมและมีเดียอาร์ต สถาปัตยกรรมศาสตร์

310 นาย สุกฤษฏ์ิ เกิดสวสัด์ิ เคมี วิศวกรรมศาสตร์

311 นาย สุขวุฒิ เหล่าศรีชาญชยั คณิตศาสตร์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

312 นางสาว สุตาภทัร ไชยะ ครุศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
313 นาย สุทธิพงศ์ ปินตา วิศวกรรมโยธา(ต่อเน่ือง) วิศวกรรมศาสตร์

314 นางสาว สุธิมา วิทยอุดม ศิลปอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์

315 นางสาว สุพิชชา วรพนิต ศิลปอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์

316 นางสาว สุภานนั ปัทมา สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

317 นางสาว สุรางคนา ตน้ภกัดี วิทยาศาสตร์ประมง เทคโนโลยกีารเกษตร

318 นางสาว สุรีย ์นิภา จินดารัตน์ เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการ จดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

319 นาย อดิรุจน์ วชัรศิริ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเเละการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

320 นางสาว อทิตยา อ่อนพทุธา บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

321 นาย อธิวฒัน์ ปีตรังสี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

322 นางสาว อพชัชา สทา้นโยธิน วิศวกรรมพลงังาน วิศวกรรมศาสตร์

323 นางสาว อภิชญา ศรีวิภาต บริหารธุรกิจ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

324 นางสาว อภิญญา บญุแสง เคมีสิแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์

325 นาย อภิรักษ ์ ธนสมุทร วิศวกรรมโยธา(นานาชาติ) วิศวกรรมศาสตร์

326 นางสาว อภิสรา พงศเ์รืองศรี ค.อ.บ.(ครุศาสตร์เกษตร) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

327 นาย อภิสิทธ์ิ ภูก่ิงหิน คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์

328 นางสาว อรณิชา เกษศรีรัตน์ เคมีส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์

329 นางสาว อรวรรณ ศรีค  ามุล บริหารธุกิจ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

330 นางสาว อริสรา เก่งธญักรรม ภาษาองักฤษ ศิลปศาสตร์

331 นาย อมัรินทร์ วุฒิพรประภา วิศวกรรมเคริ่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์

332 นางสาว อาภาภทัร วุฒิศกัด์ิวรชาติ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

333 นางสาว อารีรัตน์ จนัทร์พลบั เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

334 นาย อิงควตั สิงห์คง วิศวะ วสัดุนาโน วิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ

335 นางสาว อุษณี โภชนพนัธ์ วิศวกรรมวสัดุนาโน วิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ


