
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
1 นาย เก็จชณัฐ สุวรรณบตุร นิเทศศาสตรเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

2 นางสาว เกษมณี คาวะนา ภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปศาสตร์

3 นาย เควิน โรสโมเลน สาขาวิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม วิทยาลยัวิศวกรรมสงัคีต

4 นาย เจตสฎิทธ์ิ โคกอาศยั เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

5 นางสาว เชิญขวญั บญุมา วิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยกีารเกษตร

6 นางสาว เบญจรัตน์ เจริญโรจนวณิช นวตักรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์

7 นางสาว เบญญาภา ศิริวนันา บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

8 นางสาว เบญญาภา  สว่างสุข ออกเเบบสนเทศสามมิติ สถาปัตยกรรมศาสตร์

9 นางสาว เพชราภรณ์ เพช็รนิล นวตักรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์

10 นางสาว เพราพิลาส นาคสุด ภาษาองักฤษ ศิลปศาสตร์

11 นาย แทนทยั จึงรักเสรีชยั ภาพยนตร์และดิจิตอลมีเดีย สถาปัตยกรรมศาสตร์

12 นางสาว แพรวเงิน พทุธิ ฟิสิกส์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

13 นางสาว แสงทิพย์ สุขอุม้ ภาษาองักฤษ ศิลปศาสตร์

14 นาย โฆษิต ทองค าบรรจง ครุศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

15 นางสาว โชติกา จิรด ารงกุล ภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปศาสตร์

16 นาย โยชูวา อิสสระอาน ั ั ติ พงษ ์ การถ่ายภาพ สถาปัตยกรรมศาสตร์

17 นาย กดินนัต์ มณีฉาย เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

18 นางสาว กนกกาญจน์ สุวรรณอภิชน ภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปศาสตร์

19 นางสาว กนกพร สุขพลอย นวตักรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์

20 นางสาว กนกวรรณ วรชิราภรณ์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

21 นางสาว กมลพรรณ ขจรศิริวานิธ บริหารธุรกิจ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

22 นางสาว กรกมล สุดใจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

23 นางสาว กรณิศ ชยับญุชู วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

24 นางสาว กรรณิการ์ ศรีดา เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

25 นางสาว กรวลยั ธนธรณ์กฤดาการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

26 นาย กฤตภคั เร่งรัด เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

27 นางสาว กฤติยาณี ประทิน เคมีส่ิงเเวดลอ้ม วิทยาศาสตร์

28 นางสาว กวินรัตน์ กลา้หาญ ฟิสิกส์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

29 นางสาว กษรฤญ สุริยะภทัช์ สถาปัตยกรรมหลกั สถาปัตยกรรมศาสตร์

30 นางสาว กญัญลกัษณ์ นนทสู์งเนิน เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

31 นางสาว กลัยรัตน์ ไชยหานิตย์ เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

32 นางสาว กานตทิ์ตา เหล่าอุดม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

คลนิิกเวชกรรม สจล. คณะแพทยศำสตร์

สถำบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

ประกำศรำยช่ือผู้ลงทะเบียนตรวจร่ำงกำยนักศึกษำใหม่ ช้ันปีที ่1   วนัศุกร์ที ่24 กรกฎำคม 2563 (รอบเช้ำ)



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
33 นาย การันยภ์ทัร เรืองนาราบ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั วิศวกรรมศาสตร์

34 นาย กิตตินนัท์ กนัตนิ์กุล ภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปศาสตร์

35 นางสาว กีรติกานต์ พานิช สตัวศาตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

36 นางสาว กุลนิษฐ์ บวัแกว้ วิทยากาารคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

37 นางสาว กุสุมา เป่ียมเพง็ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

38 นาย คชสีห์ ทองลอย เศรษฐศาสตร์ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

39 นางสาว คีตาญชลี เยีย่งศุภพานนทร์ ภาษาองักฤษ ศิลปศาสตร์

40 นาย จรรยธ์ณัท ธนินตนัตระกูล Software Engineering วิศวกรรมศาสตร์

41 นาย จกัรพล ตมกลาง เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

42 นางสาว จนัทิมา อุดมนิทศัน์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

43 นางสาว จิตตมาส อ าคา อ าคา นวตักรรมการทอ่งเท่ียว ศิลปศาสตร์

44 นางสาว จิตรวรรณ เอ่ียมศิรินุกูล เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

45 นางสาว จิรดา เชิญผ้ึง พฒันาการเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

46 นางสาว จุฬาลกัษณ์ ปัตตาล จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

47 นาย ฉตัรชยั ศรีประจนัทร์ ภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปศาสตร์

48 นางสาว ชญาดา ณ วิจิตร จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

49 นางสาว ชฎาภรณ์ จนัทรฉาย เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

50 นางสาว ชนกนนัท์ นุ่มนอ้ย เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

51 นาย ชนะพล ช่ืนชูวิทย์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

52 นางสาว ชนากานต์ อเนกวิโรจน์ อุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์

53 นางสาว ชนิดาภา ศิริสม จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

54 นางสาว ชนิสรา โรจนสั เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

55 นางสาว ชยานนัต์ ภวินทพ์ร ฟิสิกส์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

56 นางสาว ชลธิชา มีพารา จุลชีวอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

57 นางสาว ชญัญาธิป เมฆวรวุฒิ ศิลปอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์

58 นางสาว ชุติมณฑน์ ผุดผ่อง นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

59 นางสาว ญาปภา มณีอินทร์ สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

60 นาย ฐิติภทัร อะจะระกุล (ค.อ.บ) ครุศาสตร์วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

61 นางสาว ฐิติมา กรณีกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

62 นางสาว ฐิติวรรณ ปลอ้งทองค า เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

63 นางสาว ฑิฆมัพร สุ่มแก่น เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตร

64 นางสาว ณภทัร สมค า ภาษาองักฤษ ศิลปศาสตร์

65 นางสาว ณัฏฐนิภา วระรักษ์ ฟิสิกส์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

66 นางสาว ณัฏฐรีณา มีฮาต พฒันาการเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

67 นางสาว ณัฐนนัท์ เอ่ียมจอ้ย วิศวะแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

68 นางสาว ณัฐนิชา รักมาก ฟิสิกส์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

69 นาย ณัฐพนธ์ อ  าพรรณ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

70 นาย ณัฐพล หิรัญการ ครุศาสตร์การออกแบบ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

71 นางสาว ณัฐพชัร์ โอวาทวรรณสกุล ภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปศาสตร์

72 นาย ณัฐภณ การุณวรรธนะ ภาษาองักฤษ ศิลปศาสตร์



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
73 นางสาว ณิชารีย์ ชีวะ บรูณาการนวตักรรมเพ่ือสินคา้และบริการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

74 นางสาว ณิพาพร เพียงล้ิม สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

75 นางสาว ดวงกมล พิลาสุข บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

76 นางสาว ทตัพิชา จนัทร์งาม เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

77 นางสาว ทิชชา ประเสริฐสุด วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร์

78 นางสาว ทิพยสุ์ดา ไชยฤกษ์ ครุเกษตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

79 นางสาว ทิพวรรณ อินทรีย์ นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

80 นาย ธนกร ปิยวชัรเมธา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

81 นาย ธนกร ปัญญา สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

82 นาย ธนกร ค ามณี เกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

83 นาย ธนภทัร เชิดไชยพงษ์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

84 นางสาว ธนสรณ์ โพธ์ิชยัแสน เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

85 นางสาว ธนิสร ปลัง่วฒันะ เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

86 นาย ธรรมสรณ์ วิสุทธ์ิเทพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

87 นาย ธชัทฤต หรบรรพ์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์

88 นางสาว ธญัญน์รี ศิริโรจน์ธารี เศรษฐศาสตร์และการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

89 นางสาว ธญัญาลกัษณ์ เสียงเสนาะ ภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปศาสตร์

90 นางสาว ธญัภา แสนเยน็ วิศวกรรมวสัดุนาโน วิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ

91 นางสาว ธญัลกัษณ์ บรรจง เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

92 นาย ธญัวฒัน์ สุดประเสริฐ บริหารธุรกิจ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

93 นางสาว ธาริดา แขนโคกกรวด เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

94 นางสาว ธิดาพร ค าหาญพล ฟิสิกส์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

95 นางสาว ธิดารัตน์ ศรีจนัทร์ เคมีส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์

96 นาย ธีรภทัร รัตน์รองใต้ ไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์

97 นาย นนทการณ์ บวุรรณ์ สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

98 นาย นพณัฐ ค  าเมือง เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

99 นาย นพนนท์ น ้าใจเยน็ คณิตศาสตร์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

100 นางสาว นพมาศสิริ ศรีวรวุฒิชยั สถาปัตยกรรมหลกั สถาปัตยกรรมศาสตร์

101 นาย นภนต ์ เล่ือนแป้น เกษตรอจัฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์

102 นางสาว นภสัสร ศิลาลาย เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

103 นาย นรภทัร ผุดผ่อง เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

104 นางสาว นรินธร วงษเ์พง็ บริหารธุรกิจ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

105 นางสาว นทัธ์ชนนั บอ่นอ้ย Architectural intelligence and thinking design สถาปัตยกรรมศาสตร์

106 นางสาว นนัทพร จนัทร์ไทย วิศวกรรมวสัดุนาโน วิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ

107 นางสาว นนัทวรรณ ศรีสุวะ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

108 นางสาว นศัรินทร์ จวนเจริญ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

109 นาย นาวิน พลูมาก ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

110 นางสาว นิสรา ใจดี สตัวศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

111 นางสาว นุชนารถ กล่อมความสุข เคมีส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์

112 นางสาว ปณิษษา ใจกลา้ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
113 นางสาว ปนดัดา พรหมทอง สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

114 นาย ประพนัธ์ พว่งเจริญ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

115 นางสาว ประภสัสรา อยูสุ่ธา บริหารธุรกิจบณัฑิตนานาชาติ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

116 นางสาว ปราณปรียา ศรีรัตนพาทานนท์ นวตักรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์

117 นาย ปราบภยั จนัสมคัร คณิตศาสตร์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

118 นางสาว ปริญา ค ามูลบญุ ครุศาสตร์ออกแบบ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

119 นางสาว ปริยากร ธาราสนัติสุข เศรษฐศาสตร์ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

120 นางสาว ปวิญาญ ์ คุม้แกว้ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

121 นางสาว ปาริญาณีห์ คงวราคม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเเละการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

122 นางสาว ปณุยนุช โชติจนัทร์ ภาษาองักฤษ ศิลปศาสตร์

123 นางสาว ฝนทอง กิริยาดี ภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปศาสตร์

124 นาย พงศเ์กียรติ จนัทร์อ่อน ภาษาองักฤษ ศิลปศาสตร์

125 นางสาว พนิดา ไชยสุวรรณ์ นวตักรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์

126 นาย พรเทพ วิจิตรโสภณ อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์

127 นางสาว พรไพลิน ค ายนัต์ เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

128 นางสาว พรรวษา บญุยนื หิสิกส์ประยกุค์ วิทยาศาสตร์

129 นางสาว พลอย แยม้เสนาะ นวตักรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์

130 นาย พชัรพล ศรีอุรุพงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์

131 นาย พชัรพล ภิรัญค า วิศวกรรมการโยธา วิศวกรรมศาสตร์

132 นางสาว พชัร์สิตา วสิษฐ์สินกุล สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

133 นางสาว พชัริดา วฒันโสภณ การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

134 นางสาว พชัลดา นาคเกษม พฒันาการเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

135 นางสาว พิมผกา เขม็กลดัทอง นวตักรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์

136 นางสาว พิมพช์นก ชิตทพั เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

137 นางสาว พิมพวิ์พา เขียวสะอาด เกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

138 นางสาว พิมพสุ์ภา แสงลีย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

139 นาย พิริยากร ขนุหอม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

140 นางสาว พิรุฬห์ลกัษณ์ โนนอรัญ ครุศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

141 นางสาว พีรดา กาฬภกัดี ภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปศาสตร์

142 นางสาว ภรภคั ภาชนะวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

143 นางสาว ภากมล ทองตนั วิศวกรรมระบบการผลิต วิทยาลยันวตักรรมการผลิตขั้นสูง

144 นาย ภากร ผลสินธ์ คณิตศาสตร์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

145 นาย ภูมิกญัจน์ ง่วนจร วิศวกรรมนาโนเทคโนโลยี วิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ

146 นาย ภูริพฒัน์ เพช็รนาดี วิศวกรรมวสัดุนาโน วิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ

147 นาย ภูริภทัร วงษสุ์วรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์

148 นาย ภูวดล โยธารัตน์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

149 นางสาว มณฑิรา สุกิจปาณีนิจ ภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปศาสตร์

150 นาย มนสัวิน กุลพรศิริกุล พฒันาการเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

151 นางสาว มานิตา บดุดี บริหารธุรกิจ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

152 นาย รพีพฒั โอมาก เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
153 นางสาว รัชนิฎา ทรงกรด ค.อ.บ.(สถาปัตยกรรม) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

154 นางสาว รัตนภรณ์ เมยาตรา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

155 นางสาว รุ่งนภา แจ่มมี ครุศาสเกษตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

156 นางสาว รุจีรา มนตป์ระคอง พฒันาการเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

157 นาย วชิรวิทย์ กาโน ภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปศาสตร์

158 นางสาว วนิชญา แจ่มพงษ์ เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

159 นางสาว วรกานต ์ สอประโคน ภาษาองักฤษ ศิลปศาสตร์

160 นางสาว วรพรรณ ทองทรัพย์ เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

161 นาย วรรณศกัด์ิ จนัทร์คงวงศ์ เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

162 นางสาว วราภรณ์ ยีภู่่ ฟิสิกส์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

163 นาย วริทธ์ธร กองมี ออกแบบสนเทศสามมิติ สถาปัตยกรรมศาสตร์

164 นาย วชัรากร มูลสีดา วิศวกรรมวสัดุนาโน วิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ

165 นางสาว วชัราพร สุนทราวิรัตน์ วิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยกีารเกษตร

166 นางสาว วาดฟ้า กุลรัตน์ สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

167 นาย วาริศ เช้ือพราหมณ์แพ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

168 นางสาว วิชุดา ตนั ภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปศาสตร์

169 นางสาว วิภาวินี เตชะพงษ์ เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

170 นางสาว วิลาสินี เตชะพงษ์ เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

171 นาย วิศิษฏ์ บญุประเสริฐ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์

172 นาย วุฒินนัท์ นิลพฒัน์ วิศวกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

173 นาย วุฒิพงศ์ วิชาโคตร ออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

174 นางสาว ศรสวรรค์ แยม้กล่ิน ภาษาองักฤษ ศิลปศาสตร์

175 นางสาว ศศิกาญจน์ เดชนะ วิศวกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

176 นางสาว ศศิภสัสร ไกรสยั นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

177 นาย ศกัดิโชติ วงัมะนาว เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

178 นาย ศกัดิธชัน์ หารวงษา การจดัการวิศวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ นานาชาติวิศวกรรมศาสตร์

179 นางสาว ศิรดา พรมรักษ์ นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

180 นางสาว ศิริบรูณ์ ธรรมเจริญ บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

181 นาย ศิลาเลิศ เหลือล ้า เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

182 นาย ศิวกร หอมจนัทร์ ฟิสิกส์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

183 นางสาว ศุภรัตน์ งามสมกล่ิน เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

184 นางสาว ศุลิตา หารค า เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเเละการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

185 นางสาว สโรชินี โถแพ เศรษฐศาสตร์ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

186 นาย สถาพร อินมาปัน บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

187 นาย สรวิศ วงศนุ์รักษ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์

188 นาย สารัช พรรณเชษฐ์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร์

189 นาย สิทธิชยั ชมสมใจ วิศวกรรมระบบการผลิต วิทยาลยันวตักรรมการผลิตขั้นสูง

190 นางสาว สินธนา จนัทร์ตะ ฟิสิกส์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

191 นางสาว สิรยาภรณ์ สุขสนัติกาล สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

192 นาย สิราวิชญ์ ทงัสุภูติ ไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
193 นางสาว สิรินทรา แซ่จาง แมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั วิศวกรรมศาสตร์

194 นาย สิริศกัด์ิ หุ้นแสน สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

195 นางสาว สุจิกา บญุมี ฟิสิกส์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

196 นางสาว สุดารัตน์ ศรีสงัข์ เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

197 นางสาว สุธาธินี ทองหล่อ ไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์

198 นาย สุธีรพ ฒน์ นวลโกฎ เคมีส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์

199 นางสาว สุพิชญา พรหมแกว้ วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ

200 นางสาว สุรางคนา นาคคลา้ย เศรษฐศาสตร์ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

201 นาย หสัฎิณ แสงสุริยาภรณ์ บริหารธุรกิจ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

202 นางสาว หสัยาภรณ์ ชา้งพนัธ์ ภาษาองักฤษ ศิลปศาสตร์

203 นางสาว อภิญญา ผิวข า บริการเศรษฐศาสตร์ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

204 นางสาว อภิสรา จนัทร์โพธ์ิ วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ

205 นางสาว อมรรัตน์ พนัธ์พงษ์ ภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปศาสตร์

206 นางสาว อรณิชชา แสงสีนิล นิเทศศิลป์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

207 นางสาว อรยา อ่อนนอ้ม จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์

208 นางสาว อรวรา ดวงพรประทีป วิศวกรรมวสัดุนาโน วิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ

209 นางสาว อริศรา ภยัวิมุติ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

210 นาย อคัรเศรษฐ์ ศรีไล้ จุลชีวอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

211 นางสาว อญัชิษฐา ติณชาติอารักษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

212 นาย อฑัฒกร เช้ือยนูาน การออกแบบสนเทศสามมิติ สถาปัตยกรรมศาสตร์

213 นางสาว อยัยล์ดา เลาะหนบั ภาษาองักฤษ ศิลปศาสตร์

214 นางสาว อาทิตยา สุวรรณสนธ์ิ นวตักรรมการทอ่งเท่ียวและบริการ ศิลปศาสตร์

215 นางสาว อารยา วนสินธ์ุ เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

216 นางสาว อารยา ภูแยม้ไสย์ เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

217 นาย อารวี กาลธิยานนัท์ สถาปัตยกรรมหลกั สถาปัตยกรรมศาสตร์

218 นางสาว อาริยา เส้นเกษ บริหารและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ


